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QUESTÕES DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA BANCA IDECAN 

Prof. Geraldo Miranda          @dr.geraldomiranda 

 

 

1) IDECAN/ S. JOSÉ DA LAPA/CIRURGIÃO-DENTISTA/2015 Na relação entre 

profissional e paciente, o cirurgião‐dentista pode incorrer em algumas infrações éticas. 

Qual das alternativas a seguir NÃO representa uma infração ética?  

A) Utilizar técnicas sem comprovação científica.  

B) Propor tratamento fora do âmbito da odontologia.  

C) Exagerar no diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.  

D) Iniciar o procedimento sem prévia autorização do paciente nos casos de emergência.  

 

2) IDECAN /OURO BRANCO/MG/CIRURGIÃO‐DENTISTA – PSF/2014 Há situações que, 

apesar de habilitado profissionalmente, o cirurgião‐dentista incorre em exercício ilegal da 

profissão. NÃO configura essa situação:  

A) Exercer a profissão com inscrição provisória no Conselho Regional de Odontologia.  

B) Praticar intervenção fora da área de atuação de competência do cirurgião‐dentista.  

C) Exercer a profissão após ter concluído o curso, sem contudo ter recebido o diploma.  

D) Não proceder à revalidação do diploma e de registros quando diplomado no exterior.  

E) Continuar a exercer a odontologia após apenado com suspensão do exercício 

profissional.  

 

3) IDECAN / SANTANA DO DESERTO/MG/DENTISTA PSF/2014 O atestado, documento 

frequentemente solicitado pelos pacientes por diversos motivos, para ter valor legal precisa 

apresentar as seguintes informações, EXCETO:  

A) Local e data de expedição.  

B) Identificação completa do paciente.  

C) Horário e data de atendimento do paciente.  

D) Cuidados pós-operatórios que o paciente deve seguir.  

E) Identificação pessoal e profissional do cirurgião dentista. 
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4) IDECAN/ MIRAÍ/MG/ODONTÓLOGO/2016 O código de ética odontológico obriga o 

profissional da odontologia a elaborar e conservar seus prontuários, inclusive digitais, 

atualizados, mantendo os dados clínicos necessários para a boa condução do caso. NÃO 

representa uma infração ética:  

A) Comercializar recibos.  

C) Negar o acesso do paciente ao prontuário.  

B) Emitir documentação inverídica.  

D) Emitir documentos com letra legível e assinados.  

 

5) IDECAN/EBSERH/Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 O diagnóstico diferencial 

entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitas 

questões que possam surgir como decorrência das mais diversas modalidades de traumas, 

mortais ou não, proposital ou acidentalmente, em problemas que envolvem assuntos de 

traumatologia, sexologia, infortunística e tanatologia. São características de lesões in 

vitam, EXCETO:  

A) Evolução dos calos de fratura.  

B) Escoriações com presença de crosta.  

C) Infiltração hemorrágica dos tecidos moles.  

D) Incoagubilidade sanguínea (sinal de Donné).  

E) Ferimento com bordas alargadas em virtude da retração de tecidos.  

 

6) IDECAN/EBSERH - Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 Os fenômenos 

cadavéricos classificam-se em: abióticos e transformativos. Os abióticos ocorrem sem a 

interferência de agentes biológicos, enquanto nos transformativos esta interferência é 

intensa, exceção feita à autólise. Os fenômenos cadavéricos abióticos dividem-se em: 

imediatos e consecutivos. São fenômenos cadavéricos abióticos imediatos, EXCETO:  

A) Hipóstase.  

B) Imobilidade.  

C) Inconsciência.  

D) Insensibilidade.  

E) Parada da circulação. 

 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

3/53 

7) IDECAN/EBSERH - Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 Inúmeros são os 

fenômenos cadavéricos estudados, porém seus resultados ainda se apresentam 

insuficientes para determinar precisamente o tempo da morte, pois, como se sabe, a morte 

se constitui num processo gradativo e não num momento exato. No entanto, isso não 

impede que se faça um estudo sobre o assunto e que se procure, dentro de uma análise 

comparativa de diversos fenômenos, a aproximação de um tempo de morte. Nas primeiras 

24 horas post mortem, os elementos mais importantes na estimativa do tempo de morte 

são a combinação do estudo do(s)  

A) livores de hipóstase e a rigidez cadavérica.  

B) potássio no humor vítreo e a rigidez cadavérica.  

C) potássio no humor vítreo e os livores de hipóstase.  

D) livores de hipóstase e os cristais de sangue putrefeito.  

E) potássio no humor vítreo e a oscilação da temperatura retal.  

 

8) IDECAN/Fiscal Nível Médio CRO/AL/2017 Acerca da Resolução CFO nº 118/2012, 

analise as afirmativas a seguir.  

I. Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou 

ultrapassadas.  

II. Oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção ou promover campanhas 

oferecendo trocas de favores.  

III. Promover direta ou indiretamente por intermédio de publicidade ou propaganda a 

poluição do ambiente. Constitui infração ética o que consta em:  

A) I, II e III.  

B) I, apenas.  

C) III, apenas.  

D) I e II, apenas.  

 

9) IDECAN/Fiscal Nível Médio CRO/AL/2017 Quanto à Resolução CFO nº 118/2012, 

analise as afirmativas a seguir. I. É vedado aos técnicos em prótese dentária, técnicos em 

saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, bem como aos laboratórios de prótese dentária 

fazerem anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral. II. Nos 

laboratórios de prótese dentária deverá ser afixado, em local visível ao público em geral, 
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informação fornecida pelo Conselho Regional de Odontologia da jurisdição sobre a 

restrição do atendimento direto ao paciente. III. Na comunicação e divulgação é obrigatório 

constar o nome e o número de inscrição da pessoa física ou jurídica, bem como o nome 

representativo da profissão de cirurgião-dentista e também das demais profissões 

auxiliares regulamentadas. Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  

A) I, II e III.  

B) I, apenas.  

C) III, apenas.  

D) I e II, apenas.  

 

10) IDECAN/RECEPCIONISTA/CRO/AL/2017 São penas disciplinares aplicáveis pelos 

Conselhos Regionais aos cirurgiões-dentistas, EXCETO:  

A) Censura pública, em publicação oficial.  

B) Censura confidencial, em aviso reservado.  

C) Advertência pública, em publicação oficial.  

D) Advertência confidencial, em aviso reservado.  

 

11) IDECAN/RECEPCIONISTA/CRO/AL/2017 Sobre a ética profissional, é correto afirmar 

que:  

A) Ética profissional é o mesmo que ética pessoal.  

B) Os valores éticos são iguais em qualquer profissão.  

C) O profissional prescinde de respeito aos seus clientes.  

D) A ética exige um comportamento honesto do profissional.  

 

12) IDECAN/BAEPENDI/CIRURGIÃO-DENTISTA/2015 As luxações são um tipo de 

traumatismo dentário que compreende dano aos dentes e aos tecidos periodontais 

podendo levar à necrose pulpar, reabsorção radicular, obliteração do canal e perda de 

suporte ósseo marginal. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.  

A) Na luxação intrusiva, o dente é deslocado para fora do alvéolo.  

B) Na concussão, o dente apresenta mobilidade e é sensível à percussão. 

C) Nas luxações laterais, não é necessário que o dente seja contido com fio ortodôntico. 
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D) A subluxação ocorre quando o dente apresenta pouca sensibilidade e mobilidade, mas 

sem deslocamento, às vezes, com sangramento na margem gengival.  

 

13) IDECAN/ S. G. DO RIO ABAIXO/2014 Uma lesão traumática em um dente resulta em 

dano a muitas estruturas dentárias e perirradiculares. É correto afirmar que dentes que 

sofrem  

A) intrusão têm grande probabilidade de irromper novamente.  

B) luxação lateral devem ser reposicionados logo que for possível.  

C) concussão ou subluxação devem receber tratamento endodôntico imediato.  

D) intrusão só podem ser extruídos ortodonticamente seis meses após o acidente  

 

14) IDECAN/ ASTOLFO DUTRA/CIRURGIÃO-DENTISTA/2015 Cabe a todos profissionais 

que atuam na área odontológica observar o que estabelece o Código de Ética 

Odontológico. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.  

A) Não cobrar pelo serviço prestado a quem pode pagar não é uma infração ética.  

B) A notificação compulsória de doenças constitui quebra do segredo profissional.  

C) A comunicação ao CRO e às autoridades sanitárias de condições de trabalho indignas 

constitui quebra do sigilo profissional.  

D) A advertência confidencial, em aviso reservado, é uma das penalidades que podem ser 

aplicadas aos profissionais de odontologia que cometerem infração ética.  

 

15) IDECAN/ AUXILIAR DE NECROPSIA/UBATUBA/2015 “Os ferimentos de entrada nos 

tiros encostados como plano ósseo logo abaixo tem forma irregular, denteada ou com 

entalhes, devido à ação resultante dos gases que deslocam e dilaceram os tecidos. Isso 

ocorre porque os gases da explosão penetram o ferimento e refluem ao encontrar a 

resistência do plano ósseo. É muito comum nos tiros encostados na fronte.” Trata‐se de  

A) Sinal de Benassi.  

C) Sinal de Werkgaertner.  

B) Sinal de Benassi‐Cueli.  

D) Câmara de mina de Hoffmann. 
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16) IDECAN/ AUXILIAR DE NECROPSIA/UBATUBA/2015 O sistema dactiloscópico de 

Vucetich foi lançando em 1891 e instituído oficialmente no Brasil, em 1903, convertendo‐se 

no método exclusivo e mais eficiente da ciência da identidade, disputando a primazia de 

excelência com a impressão digital genética do DNA. Existem quatro tipos fundamentais 

de impressão digital do sistema dactiloscópico de Vucetich. Assinale a alternativa que 

caracteriza corretamente as impressões do tipo verticilo.  

A) Presença de dois deltas e um núcleo central.  

B) Ausência de deltas e apenas os sistemas de linhas basilares e marginais.  

C) Presença de um delta à direita do observador e de um núcleo voltado à esquerda.  

D) Presença de um delta à esquerda do observador e de um núcleo voltado em sentido 

contrário  

 

17) IDECAN/EBSERH - Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 Ossos são órgãos 

esbranquiçados, muito duros, que unidos uns aos outros, por meio das junturas ou 

articulações, constituem o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja 

principal característica é a mineralização (cálcio) de sua matriz óssea (fibras colágenas e 

proteoglicanas). Quantos ossos compõem o sistema esquelético humano?  

A) 204. B) 205. C) 206. D) 210. E) 215.  

 

18) IDECAN/EBSERH - Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 Os meios ou 

instrumentos de ação cortante agem através de um gume mais ou menos afiado, por um 

mecanismo de deslizamento sobre tecidos, e, na maioria das vezes, em sentido linear. A 

navalha, a lâmina de barbear e o bisturi são exemplos de agentes produtores dessas 

ações. As feridas produzidas por essa forma de ação denominam-se feridas cortantes. São 

características das feridas cortantes, EXCETO:  

A) Regularidade das bordas.  

B) Regularidade do fundo da lesão.  

C) Paredes da ferida lisas e regulares.  

D) Presença de vestígios traumáticos em torno da ferida.  

E) Predominância do comprimento sobre a profundidade. 
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19) IDECAN/EBSERH - Técnico em Anatomia e Necrópsia/2014 Para estudar anatomia 

humana é necessário conhecer os chamados planos anatômicos, pois eles são 

fundamentais para entender melhor o corpo humano e seus componentes. Assim, a 

localização e a situação dos diferentes órgãos do corpo serão facilitadas. Existem os 

planos que seccionam (cortam) e outros que apenas delimitam (tangenciam) o corpo. São 

planos de secção, EXCETO:  

A) Sagitais. B) Frontais. C) Anterior. D) Mediano. E) Transversais.  

 

20) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Em 6 de setembro de 2018 o 

então deputado federal Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante um comício que 

promovia sua campanha eleitoral para a presidência do Brasil. Enquanto era carregado em 

meio a uma multidão de apoiadores, o deputado sofreu um golpe de faca na região do 

abdômen desferido por Adélio Bispo de Oliveira. Imediatamente após o ataque, Bolsonaro 

foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde foi constatado que o 

esfaqueamento havia causado três lesões no intestino delgado e uma lesão em uma veia 

do abdômen, que gerou uma forte hemorragia. A ação desferida pode ser classificada 

como 

A) contundente. 

B) cortocontundente. 

C) perfurocortante. 

D) cortante. 

E) perfurante. 

 

21) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Pericianda relata ter sido 

agredida a socos por seu marido e, por consequência, ter sofrido uma fratura no incisivo 

central superior direito. Ao exame clínico, o perito observa uma perda de substância na 

face mesial do referido elemento dentário, em forma de cavidade, de cor acastanhada, cujo 

conteúdo desprende-se do dente, em placas, quando sondado. O perito pode concluir que 

A) houve nexo causal, e o agente mecânico utilizado é contundente. 

B) não houve nexo causal, e o agente mecânico utilizado é perfurante. 

C) não houve nexo causal, e o agente mecânico utilizado é cortante. 

D) houve nexo causal, e a ação vulnerante foi bioquímica. 
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E) não houve nexo causal. 

 

22) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 No Brasil, a Odontologia Legal, 

como aplicação técnica em casos de identificação humana, teve a sua consolidação na 

década de 1930, com a inserção da Odontologia Legal no Serviço de Identificação da 

Polícia Civil de São Paulo, por meio do Decreto 7.013/1935, cujo fundador foi 

A) Oscar Amoedo. 

B) Luiz Lustosa da Silva. 

C) Eugênio Frederico Guertin. 

D) Henrique Tanner de Abreu. 

E) Almiro dos Reis 

 

23) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Ao observar um cadáver, o 

perito nota duas lesões cortantes, que se cruzam, denominadas X e Y, endereçando a 

região abdominal do cadáver em questão. A lesão cortante X adota um trajeto em linha 

reta. Já a lesão cortante Y foi produzida sobre a lesão X, porém não adota um trajeto em 

linha reta, sofrendo um desnível ao cruzar a lesão X. Tais característicaspermitem ao 

perito concluir que 

A) a lesão X foi feita antes da lesão Y. 

B) a lesão Y foi feita antes da lesão X. 

C) ambas as lesões foram feitas ao mesmo tempo. 

D) não há como saber qual lesão foi realizada antes ou depois da outra. 

E) nas feridas cortantes, são sempre observadas escoriações, equimoses ou infiltração 

hemorrágica próxima à ferida. 

 

24) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 As lesões corporais descritas 

nos incisos do §1º do art. 129 do Código Penal, prevendo pena de reclusão de 1 a 5 anos 

em razão dos resultados (incapacidade para as ocupações 

habituais por mais de 30 dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido 

ou função; e/ou aceleração do parto), são consideradas lesões corporais de natureza 

A) leve. 

B) média. 
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C) grave. 

D) gravíssima. 

E) levíssima. 

 

25) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O Código Penal brasileiro 

define o crime de lesão corporal como sendo o resultado de uma ação ou omissão humana 

capaz de causar dano à integridade corporal ou à saúde de um indivíduo qualquer que seja 

esse dano, de ordem fisiológica, anatômica ou mental. O momento consumativo do crime 

de lesão corporal ocorre no momento da efetiva violação à 

integridade física ou à saúde da vítima e, via de regra, exige a comprovação do dano 

mediante de um exame 

A) grafotécnico. 

B) papiloscópico. 

C) de constatação da veracidade. 

D) testemunhal indireto. 

E) de corpo delito. 

 

26) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Em relação ao espectro 

equimótico de Legrand du Saulle, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) No primeiro dia, a alteração cromática se dá para o vermelho. 

B) Após o vigésimo dia, desaparece a alteração cromática. 

C) A equimose fica amarelada por volta do quinto dia. 

D) Perto do décimo dia, a alteração cromática se dá ao esverdeado. 

E) No quinto dia, a equimose se apresenta azul. 

 

27) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Historicamente, a Odontologia 

Legal surgiu em seus primórdios como um ramo da Medicina Legal em decorrência das 

necessidades de identificar tecnicamente os cadáveres pelas características 

odontológicas, como ocorreu em diversos episódios nos Estados Unidos e na Europa, 

especialmente nos séculos XVIII e XIX. No Brasil, a técnica e a ciência que eram bases 

para a prática da Odontologia Legal também surgiram no seio da Medicina Legal, 
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praticamente simultâneas, com a obra intitulada Medicina Legal aplicada à Arte Dentária, 

escrita por 

A) Luiz Lustosa da Silva. 

B) Augusto Coelho e Souza. 

C) Oscar Amoedo. 

D) Henrique Tanner de Abreu 

E) Francisco Rodrigues Seckler. 

 

28) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A Lei 5.081, de 24 de agosto de 

1966, regula o exercício da Odontologia. Com relação às competências do 

cirurgiãodentista, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa: 

( ) Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, 

para justificação de faltas ao emprego. 

( ) Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede 

administrativa. 

( ) Utilizar, no exercício da função de peritoodontólogo, em casos de necropsia, as vias de 

acesso do tórax, pescoço e da cabeça. 

As afirmativas são, respectivamente, 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – F. 

 

29) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O Código de Ética Odontológica 

regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e 

pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da 

Odontologia. Segundo o art. 10 do Código, NÃO constitui infração ética exercer a função 

de perito ao 

A) prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de 

inscrição nos Conselhos e que não estejam regularmente inscritas no Conselho de sua 

jurisdição. 
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B) intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou 

fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, 

sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a 

quem de direito. 

C) exercer a função de perito, quando a parte for paciente, expaciente ou qualquer pessoa 

que tenha ou teve relações sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de 

comprometer o caráter de imparcialidade do ato pericial ou da auditagem. 

D) acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos em 

entidades prestadoras de serviços odontológicos distintas. 

E) deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. 

 

30) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A fim de se estimar o momento 

de uma morte recente, de acordo com as técnicas cronotanatognóticas, é correto afirmar 

que se pode fazer 

A) análise dos cristais de Westenhöfer-Rocha-Valverde. 

B) avaliação do estágio de putrefação. 

C) análise da fauna entomológica. 

D) análise do nível de potássio no humor vítreo. 

E) prova hidrostática de Galeno. 

 

31) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Naiara compareceu ao 

consultório odontológico privado do Dr. João procurando atendimento, pois sentia dor em 

dente inferior do lado direito. Após o exame radiográfico e clínico, o dentista diagnosticou 

um quadro de pericoronarite, havendo necessidade de exodontia do elemento em questão. 

O procedimento ocorreu sem complicações, e o Dr. João emitiu atestado para que Naiara 

permanecesse em repouso de suas atividades trabalhistas por 3 dias. Em relação à sua 

procedência e à sua finalidade, é correto classificar o documento odontolegal, 

respectivamente, como 

A) oficial e administrativo. 

B) oficial e judicial. 

C) administrativo e oficial. 
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D) oficioso e administrativo. 

E) judicial e oficioso. 

 

32) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Os Documentos Odontolegais 

compreendem o conjunto das declarações, orais ou escritas, firmadas por cirurgião-

dentista, no exercício da profissão, para servir como prova, que podem ser utilizadas com 

finalidade jurídica. Com relação a esses documentos, analise as afirmativas a seguir: 

I. As notificações de Acidente de Trabalho são feitas por documento próprio, a CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), em cinco vias, a primeira das quais deve ser 

encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores. 

II. Só é permitido ao cirurgião-dentista atestar, certificar, testemunhar ou declarar, para 

qualquer fim, o que tenha examinado ou verificado pessoalmente. 

III. Do Relatório devem constar, necessariamente, as seguintes partes: Preâmbulo, 

Histórico ou Comemorativo, Descrição, Discussão, Conclusão e Respostas aos Quesitos. 

Assinale 

A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

33) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Em relação ao estado de 

supressão do fenômeno respiratório chamada de asfixia, qual lesão associada resulta da 

coexistência de movimentos respiratórios, mesmo que ineficazes, com extravasamento se 

secreções proteicas para o interior da luz da árvore respiratória? 

A) Cogumelo de espuma externo. 

B) Sinal do funil de Bonnet. 

C) Manchas de Tardieu. 

D) Sinal de Benassi. 

E) Protrusão da língua. 
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34) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 As queimaduras ocorrem por 

contato direto do calor com o corpo, por meio de chama, de sólido, de gás ou de líquidos 

quentes. Quanto à classificação, de acordo com Hoffmann e Lussena, há queimaduras de 

quatro graus distintos. Relacione os graus de queimaduras com suas respectivas 

particularidades. 

1. Primeiro 

grau 

(    ) Observa-se combustão dos tecidos mais profundos. O calor 

produz a calcinação dos ossos, que se transformam em um 

material branco-acinzentado, bastante friável. 

2. Segundo 

grau 

(    ) Hiperemia dos capilares superficiais, com vermelhidão da 

pele. A recuperação é total, 

depois de um período variável de descamação epidérmica. 

3. Terceiro 

grau 

(    ) Ocorre quando a temperatura atinge os 180ºC. A área 

necrótica exibe uma consistência firme e maior que a dos 

tecidos vizinhos não queimados, discretamente deprimida, 

de cor castanha. 

4. Quarto grau (    ) Formações cheias de líquido seroso, que levantam o estrato 

córneo da epiderme, podendo variar em número e volume. 

O liquido que contêm é rico da presença de albumina e 

cloretos. 

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de 

cima para baixo. 

A) 3 – 2 – 4 – 1. 

B) 4 – 1 – 3 – 2. 

C) 4 – 2 – 3 – 1. 

D) 4 – 3 – 2 – 1. 

E) 3 – 4 – 2 – 1. 

 

35) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Considera-se que um paciente 

se encontra em morte cerebral quando, mesmo conservando atividade cardíaca na 

vigência de assistência respiratória mecânica, apresenta coma arreativo a apnéico (CAA) 

de causa bem conhecida e apto a provocar lesões totais e definitivas do encéfalo. São 
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sinais diagnósticos de CAA o listado nas alternativas a seguir, À EXCEÇÃO DE UMA. 

Assinale-a. 

A) coma profundo com ausência total de movimentos espontâneos 

B) desequilíbrio hidroeletrolítico 

C) apneia demonstrada diante de um teste de apneia 

D) ausência de rigidez de descerebração, de decorticação ou de convulsões 

E) ausência de resposta em territórios dos nervos cranianos ante estímulos adequados em 

qualquer zona do corpo. 

 

36) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A eletricidade é o conjunto de 

fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas, 

uma propriedade inerente aos prótons e elétrons, assim como também dos corpos 

eletricamente carregados. Lesões podem ser ocasionadas tanto como efeito da 

eletricidade natural, quanto da eletricidade artificial. Com relação às lesões por 

eletricidade, analise as afirmativas a seguir: 

I. A fulguração é a síndrome desencadeada pela eletricidade artificial. Entre as lesões 

produzidas pela corrente, observavam-se lesões localizadas, cutâneas, ou internas, além 

dos efeitos gerais sobre o organismo. 

II. A eletroplessão é a lesão localizada, não letal, produzida pela eletricidade cósmica ou 

querauranográfica, sendo a mais conhecida como Sinal de Lichtenberg. 

III. A lesão sistêmica, letal, produzida pela eletricidade cósmica ou querauranográfica é 

denominada fulminação. Assinale 

A) se somente a afirmativa III estiver correta. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente a afirmativa I estiver correta. 

D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

E) se somente a afirmativa II estiver correta. 

 

37) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 As formas de morte podem ser 

classificadas de diferentes maneiras em Odontologia Legal. Entre uma dessas 

classificações, temos as relacionadas às causas, podendo ser naturais, violentas ou 

duvidosas. Com relação às mortes duvidosas, analise as afirmativas a seguir: 
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I. A morte súbita é aquela que sobrevém como consequência de um processo esperado e 

previsível. 

II. A morte suspeita é aquela que, mesmo com testemunhas, e com alguns dados de 

orientação diagnóstica, se mostra duvidosa quanto à sua origem. 

III. A morte sem assistência é quando um indivíduo, no momento da morte, teve auxílio 

negado pelas testemunhas. 

Assinale 

A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

D) se somente a afirmativa I estiver correta. 

E) se somente a afirmativa II está correta. 

 

38) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Um datilograma que se 

caracteriza pela presença de um delta à direita e outro à esquerda do observador e um 

núcleo de forma variada, apresentando pelo menos uma linha curva à frente de cada delta, 

é denominado 

A) arco. 

B) presilha interna. 

C) presilha externa. 

D) verticilo. 

E) arco angular. 

 

39) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Para se verificar a certeza da 

morte e evitar que alterações ocorridas após o óbito mascarem ou forneçam informações 

erradas sobre suas causas, é necessária a observação cuidadosa dos fenômenos 

cadavéricos. Os fenômenos cadavéricos são classificados em abióticos e transformativos; 

os primeiros ocorrem sem a interferência de agentes biológicos, enquanto nos 

transformativos essa interferência é intensa, exceção feita à autólise. Os abióticos se 

dividem em imediatos e mediatos ou consecutivos. São sinais de fenômenos abióticos 

imediatos os elementos listados nas alternativas a seguir, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-

a. 
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A) perda da ação reflexa a estímulos táteis, térmicos e dolorosos 

B) parada cardiorrespiratória 

C) miose 

D) palidez 

E) abolição do tônus muscular 

 

40) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Um cadáver, que estava sem 

identificação, foi achado por moradores. A vítima estava próxima ao riacho local. 

Apresentava as partes moles se decompondo, transformando-se em uma massa pastosa, 

semilíquida, escura e de intensa fetidez. Havia a presença de larvas e insetos necrófagos 

em grande número. A fase de putrefação em que o corpo se encontrava é denominada 

período 

A) cromático. 

B) enfisematoso. 

C) gasoso. 

D) de esqueletização. 

E) coliquativo. 

 

41) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Quanto aos efeitos do disparo 

por arma de fogo, analise as afirmativas a seguir: 

I. A presença da orla de enxugo em uma pessoa que recebeu o disparo indica que ele foi 

realizado a curta distância. 

II. Se o raiamento, que é uma sequência de sulcos em formato helicoidal localizado no 

interior do cano de algumas armas de fogo, imprimir ao projétil uma rotação em sentido 

horário, do ponto de vista do atirador, seu giro será dextrogiro, ou seja, para a direita. 

III. A pesquisa de resíduos secundários de tiro deve ser feita nas vestes do suspeito, mas 

não sobre a superfície dérmica, já que esta pode ser facilmente lavada. 

Assinale 

A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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E) se somente a afirmativa II estiver correta. 

 

42) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A respeito das lesões corporais 

produzidas por disparos de arma de fogo, assinale a alternativa que apresente o 

significado da expressão “sinal de Puppe-Werkgarten”. 

A) esfumaçamento/queimadura óssea, especialmente no crânio, em disparos encostados 

B) queimadura pela estampa do cano da arma, no disparo apoiado 

C) zonas decorrentes da combustão da carga do cartucho e dos gases produzidos sobre 

as vestes, que servem de anteparo 

D) escariação em forma de funil 

E) orifício de grande tamanho, estrelado, de bordas laceradas, evertidas e irregulares 

 

43) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Quanto aos documentos 

odontolegais, analise as afirmativas a seguir: 

I. No atestado odontológico, o limite legal para o número de dias de repouso que o 

profissional pode indicar a seu paciente é de 30 dias. 

II. O atestado odontológico deverá conter sempre, entre outros, o nome e o endereço do 

profissional, a finalidade do atestado, nome do paciente e o código CID-10 referente ao 

estado do paciente. 

III. No relatório de uma necropsia em que se encontraram marcas de mordidas, é 

obrigatório juntar fotografias, esquemas ou desenhos da lesão devidamente rubricados. 

Assinale 

A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente a afirmativa III estiver correta. 

D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

E) se somente a afirmativa II estiver correta. 

 

44) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Não existem duas pessoas com 

a mesma dentição. Logo, algumas características da dentição podem oferecer dados sobre 

o cadáver. Assinale a alternativa que NÃO pode ser determinada a partir da dentição. 

A) espécie. 
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B) grupo racial. 

C) massa corpórea. 

D) altura. 

E) determinadas profissões. 

 

45) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Considerando a estimativa de 

sexo a partir de um crânio humano, assinale a alternativa correta. 

A) Ápice do processo mastoide voltado medialmente são características femininas. 

B) No sexo feminino, a dentição permanente se estabelece depois da do sexo masculino. 

C) Os homens apresentam maior regularidade da dimensão mesiodistal dos dentes, isto é, 

apresentam dentes mais semelhantes entre si no diâmetro mesiodistal. 

D) Os arcos superciliares são mais salientes em crânios femininos. 

E) Os incisivos centrais superiores são mais volumosos no sexo feminino. 

 

46) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Para que um processo de 

identificação seja aplicável, é necessário que preencha cinco requisitos técnicos 

elementares. Relacione os requisitos com suas respectivas particularidades. 

 

1  Unicidade ou Individualidade 

2 Imutabilidade 

3  Perenidade 

4  Praticabilidade 

5  Classificabilidade 

 

(   ) São as características que não se alteram no decorrer do tempo 

(   ) Condição que torna o processo aplicável à rotina pericial. 

(   ) Esta ou aquela característica pertence somente a um indivíduo. 

(   ) Condição que torna possível guardar e achar, quando preciso, os conjuntos de 

caracteres que são próprios e identificadores das pessoas. 

(   ) Capacidade de resistir a ação do tempo. 

 

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo. 
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A) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 

B) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 

C) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 

D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 

 

47) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A infância é vista 

tradicionalmente como uma fase de divertimento e tranquilidade. Entretanto, para milhares 

de crianças, a violência e a negligência são partes da vida diária. 

Em relação ao exposto, assinale a alternativa que NÃO corresponda a uma possível 

manifestação orofacial de abuso físico e sexual. 

A) cicatrizes nas comissuras. 

B) dentes fraturados. 

C) cáries isoladas. 

D) sinais de fratura em côndilo. 

E) queimaduras por alimentos quentes. 

 

48) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O cadáver de uma adolescente 

foi encontrado com indícios de ter sido estuprada antes da morte: suas vestes estavam 

rasgadas e havia substância similar a sêmen na região genital e em suas roupas. 

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. 

A) A presença de antígeno prostático específico na amostra colhida das vestimentas 

sugere a presença de sêmen. 

B) Amostras para exame genético colhidas nas vestes da vítima armazenadas sem 

refrigeração devem ser acondicionadas em meio úmido. 

C) Para confirmar se a substância encontrada no corpo da adolescente é sêmen, deve ser 

realizada, pelo laboratório de genética forense, a pesquisa de espermatozoides. 

D) Nesse caso, a rotura himenal é suficiente para a confirmação do estupro. 

E) O criminoso apresentou comportamento análogo ao distúrbio de mixoscopia. 
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49) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Em procedimentos de 

identificação, quando a Papiloscopia não pode ser aplicada (como em desastres em 

massa, carbonização, putrefações e outros), a Odontologia Legal 

assume o protagonismo no processo de identificação humana. O acesso à cavidade bucal 

e suas estruturas deve ser amplo e com boa visibilidade, o que pode demandar a remoção 

e ressecção especializada de mandíbula ou dissecção facial. A técnica que consiste na 

remoção completa da mandíbula e da porção maxilar abaixo de uma linha horizontal 

iniciando pela espinha nasal até o processo pterigoide é denominada técnica 

A) de Luntz. 

B) maxilomandibular. 

C) de Amoedo. 

D) submandibular. 

E) de Vanrell. 

 

50) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Marcas de mordida podem ser 

achadas sobre objetos inanimados perecíveis, como frutas ou queijos. Em relação ao 

tema, é correto afirmar que 

A) objetos inanimados perecíveis com marcas de mordidas deverão ser conservados, em 

sacos de plástico herméticos, a 14ºC. 

B) se a conservação tem de ser feita por longo tempo, recomenda-se a imersão em 

mistura fixadora contendo formol a 40%, álcool 70% e ácido peracético. 

C) a coleta de restos de saliva deve ser prévia a qualquer manipulação das peças. 

D) poderá ser realizada a tomada de impressões das mordidas sobre o objeto inanimado, 

sendo vedada a utilização de material de moldagem de precisão. 

E) a boa observação visual dispensa o registro fotográfico dessas peças. 

 

51) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A Reconstrução Facial Forense 

é um método auxiliar no processo de identificação de corpos quando não é possível utilizar 

os métodos primários de identificação ou quando não 

há informações sobre a vítima. Em relação ao tema, analise as seguintes afirmativas: 

I. Pelas informações obtidas pelo exame antropológico, é possível produzir a aproximação 

das características faciais em vida, seguindo os valores médios de espessura de tecidos 
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moles encontrados na literatura de acordo com o seu perfil antropológico. 

II. Na região da fronte, a espessura dos tecidos moles varia, geralmente, entre 7 a 9mm. 

III. A espessura dos tecidos moles varia de acordo com o sexo, a idade, o grupo racial e a 

constituição física do indivíduo. 

Assinale 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

52) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O objetivo da estimativa da 

idade é inserir o organismo dentro de uma determinada época, definindo um limite máximo 

e mínimo de tempo de vida. Considerando que ao longo da vida o ser humano passa por 

três etapas (desenvolvimento progressivo, estabilização e envelhecimento) e que 

encontramos sinais em cada uma dessas fases que permitem uma aproximação da idade 

real do organismo examinado, procura-se, ao longo do tempo, desenvolver e aprimorar 

técnicas de estimativa da idade, utilizando parâmetros indicativos da evolução ou involução 

orgânica. Nas alternativas a seguir estão listadas técnicas de avaliação de estimativa de 

idade, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 

A) mineralização dentária 

B) sutura craniana 

C) ângulo mandibular 

D) forame mentoniano 

E) posição do ponto craniométrico sela 

 

53) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Um cadáver, apresentando-se 

em fase de dentição mista, possui a presença dos elementos dentários 55, 65, 11, 12, 13, 

14, 21, 22, 23 e 24 em boca. Qual a estimativa da idade de acordo com a cronologia de 

erupção dentária, assumindo que, quando em vida, a pessoa se encontrava dentro dessa 

média? 

A) 6 – 7 anos. 
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B) 8 – 9 anos. 

C) 9 – 10 anos. 

D) 11 – 12 anos. 

E) 13 – 14 anos. 

 

54) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A respeito do DNA (ácido 

desoxirribonucleico), analise as seguintes afirmativas: 

I. A testagem forense de DNA aproveita as variações de sequência do DNA ou 

polimorfismos que ocorrem entre indivíduos. 

II. Qualquer resto de tecido orgânico, qualquer fragmento de osso, com exceção apenas 

dos carbonizados, pode ser utilizado para a pesquisa de DNA (ácido desoxirribonucleico). 

III. O DNA mitocondrial é encontrado no citoplasma celular e é uma herança 

exclusivamente materna; entretanto, não é abundante em restos humanos. 

Assinale 

A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

B) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

55) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A utilização de radiografia 

dental, nos casos de Odontologia Legal, é uma necessidade absoluta. Quando se dispõe 

de radiografias ante mortem, as radiografias dentais post mortem permitem a identificação 

positiva das vítimas, uma vez que permitem visualizar radiograficamente o listado nas 

alternativas a seguir, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 

A) restaurações existentes. 

B) tratamentos endodônticos. 

C) fraturas prévias. 

D) próteses, fixas ou móveis, em uso. 

E) características dos tecidos moles. 
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56) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O método matemático que 

utiliza medidas do traçado do arco e da corda entre a face mesial do primeiro incisivo 

inferior e a face distal do canino inferior do mesmo lado possibilitam determinar 

A) a idade aproximada do indivíduo. 

B) a raça do indivíduo. 

C) o sexo do indivíduo. 

D) a altura aproximada do indivíduo. 

E) a etnia do indivíduo. 

 

57) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A Interpol elaborou e atualiza o 

Guia de Desastres de Massa (DVI GUIDE: INTERPOL, 2014). Esse instrumento 

estabelece a categorização dos métodos de identificação em desastres em massa. 

Assinale a alternativa que indique um método primário de identificação. 

A) datiloscopia. 

B) a idade aproximada do indivíduo. 

C) estudos de antropologia. 

D) análise do ácido ribonucleico. 

E) tatuagens. 

 

58) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 O documento odontolegal que 

pode ser definido como “a resposta escrita a uma consulta formulada com o intuito de 

esclarecer questões de interesse jurídico, feita pela parte ou pelo advogado de uma das 

partes em processo judicial, procurando interpretar e esclarecer dúvidas levantadas em 

relação a um relatório odontoloegal” é chamado 

A) laudo. 

B) parecer. 

C) consulta. 

D) auto. 

E) notificação. 

 

59) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A técnica de Biologia Molecular 

utilizada quando há presença de material biológico deteriorado e/ou em ínfimas 
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quantidades (como, por exemplo, havendo somente vestígios de sangue sobre o substrato; 

poucas células do epitélio de transição do lábio, no filtro de uma bituca de cigarro; a saliva 

deixada ao passar a língua no selo ou no envelope para colá-los; na borda de um boné 

ensebado; e em algumas peças dentárias de restos esqueletizados, achados em 

cemitérios clandestinos), é denominada 

A) Técnica da PCR. 

B) Detecção dos RFLPs. 

C) Sequenciação do DNA Mitocondrial. 

D) Citologia esfoliativa. 

E) Eletroforese. 

 

60) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021  O Sinal de Bonnet consiste em 

A) orifício de grande tamanho, estrelado, de bordas laceradas, evertidas e irregulares, com 

deslocamento dos tecidos do crânio, aspecto da cratera de uma mina, nos disparos 

encostados ou apoiados no crânio. 

B) esfumaçamento da tábua externa dos ossos do crânio, em casos de tiro encostado. 

C) ferimento de entrada ou de saída em ossos planos, mais comum em ossos do crânio, 

em disparos a curta ou curtíssima distância. 

D) borrifo ou respingo de sangue no espelho nos casos de esgorjamento suicida. 

E) zonas decorrentes da combustão da carga do cartucho e dos gases produzidos sobre 

as vestes, que servem de anteparo. 

 

61) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Nem sempre o destino do 

cadáver é a sua transformação destrutiva. Muitas vezes, as formas macroscópicas ou 

anatômicas podem ser relativamente conservadas pela ocorrência de processos biológicos 

ou físico-químicos, naturais ou artificiais. Qual desses processos não é um fenômeno 

conservador? 

A) saponificação. 

B) mumificação. 

C) coreificação. 

D) petrificação. 

E) maceração. 
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62) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 A análise e o diagnóstico 

diferencial da mordedura humana e animal são de elevada importância, pois hoje em dia é 

rara a habitação onde não existe um animal de estimação. São características próprias nas 

marcas de mordida humana os elementos listados nas alternativas a seguir, À EXCEÇÃO 

DE UMA. Assinale-a. 

A) formato geralmente circular ou elíptica da mordida 

B) marca dos incisivos em retângulo alongado, enquanto caninos são de forma estrelada 

ou triangular 

C) equimose em área difusa, mais ou menos intensa, limitando externamente a área, 

provocada pela pressão dos lábios 

D) ausência, invariavelmente, de vestígios de sucção 

E) em geral, pré-molares e molares não deixam marcas 

 

63) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Qual dos instrumentos a seguir 

geralmente está associado aos ferimentos cortocontusos? 

A) Prego. 

B) Gilete. 

C) Projétil de arma de fogo. 

D) Chave de fenda. 

E) Machado. 

 

64) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021 Em Medicina e Odontologia 

Legal, distinguem-se as substâncias químicas pelo efeito, em geral sob a forma de 

escaras, cuja coloração é indicativa da ação e, assim, da substância química. A lesão 

causada por nitrato de prata, apresentando escaras marrom-escuras a pretas possui efeito 

A) oxidante. 

B) fluidificante. 

C) desidratante. 

D) coagulante. 

E) irritante. 
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65) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Em estudos de balística, observa-

se que, num disparo de arma de fogo, ao atingir um corpo, frequentemente,  

A) o orifício de entrada é pouco maior do que o de saída.  

B) o orifício de entrada é igual ao de saída.  

C) o orifício de entrada mede 50% do de saída.  

D) orifício de entrada é 50% maior do que o de saída.  

E) o orifício de entrada é menor do que o de saída. 

 

66) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 É formada pelos resíduos 

maiores (sólidos) de pólvora incombusta ou parcialmente comburida e pequenos 

fragmentos que se desprendem do projétil que, ao atingirem o alvo, nele se incrustam ao 

redor do orifício de entrada. (Tochetto, 2011). Trata-se da 

A) zona de esfumaçamento.  

B) zona de tatuagem.  

C) zona de chama.  

D) orla de contusão.  

E) orla de enxugo  

 

67) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 A respeito dos tipos de morte, 

analise as afirmativas a seguir:  

I. Morte natural pode ser assistida ou não assistida.  

Il. Morte suspeita é sempre violenta.  

III. Morte de causa indeterminada é sempre suspeita.  

IV. O conceito de morte súbita corresponde a morte imediata e instantânea.  

V. Mortes súbitas são sempre consideradas suspeitas.  

VI. As mortes violentas podem ser causadas por acidentes, suicídio, homicídios.  

Assinale  

A) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

B) se apenas as afirmativas I, Ill e V estiverem corretas.  

C) se apenas as afirmativas I, Il e IV estiverem corretas.  

D) se apenas as afirmativas II, Ill e V estiverem corretas.  

E) se apenas as afirmativas I, V e VI estiverem corretas. 
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68) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 O exame do hímen é muito 

importante na sexologia forense para o estudo de crimes sexuais. Sabe-se que as roturas 

agudas do himen possuem características que podem levar à condenação do acusado de 

crime de estupro. Contudo, a presença de entalhes pode confundir o examinador. Nesse 

contexto, assinale a alternativa correta quanto às diferenças entre rotura e entalhe.  

A) Roturas têm bordas regulares e angulação curva.  

B) Entalhes são de aspecto assimétrico.  

C) Roturas são de aspecto simétrico.  

D) Entalhes são regulares com angulação curva.  

E) Não há diferença macroscópica entre rotura e entalhe, sendo necessário uso de 

microscópio. 

 

69) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Lesões cortocontusas são 

produzidas por agentes vulnerantes de ordem física que atuam através da lâmina, sendo 

também necessária a massa do instrumento para produção de seu resultado final. 

Especificamente em relação às secções do pescoço, é correto afirmar que  

A) o esgorjamento ocorre quando o ferimento é em região posterior.  

B) a degola ocorre quando ferimento é anterior.  

C) a degola corresponde à decapitação.  

D) a degola pode serlateral.  

E) o esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço. 

 

70) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Considerando tipo mecânico das 

energias de ordem física, é correto afirmar, a respeito das lesões produzidas por ação 

contundente, que  

A) são caracterizadas por feridas de bordas regulares.  

B) são caracterizadas pela presença de traves de tecido integro em seu fundo.  

C) sempre têm o formato do objeto utilizado para a agressão.  

D) são sempre amorfas.  

E) contêm grande quantidade de sangue em seu fundo.  
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71) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Sabe-se que a cronologia das 

lesões e a estimativa do tempo de morte são alcançadas pelos fenômenos cadavéricos e 

de decomposição de substâncias orgânicas. Nesse contexto, o espectro equimótico de 

Legran Dussale corresponde  

A) a equimoses provenientes de fraturas do anel pélvico.  

B) à degradação da hemoglobina.  

C) às equimoses encontradas em cadáveres em fase avançada de decomposição.  

D) a equimoses periorbitárias.  

E) à coloração doslivores fixados em regiões de declive.  

 

72) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Nos afogados, a entrada de água 

nas vias aéreas, associada a muco e ar, forma o que se chama  

A) Cogumelo de espuma.  

B) Mancha de Paltauf.  

C) Mancha de Tardieu.  

D) Sinal de Morestin.  

E) Sinal de Bonnet.  

 

73) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Em relação ao diagnóstico de 

morte, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Parada respiratória, 

fácies hipocrática e perda de funções cerebrais são sinais precoces de morte. Rigidez 

cadavérica, manchas de hipóstase e espasmo cadavérico são sinais precoces de morte. 

São critérios para conclusão de morte encefálica: midriase e angiograma cerebral negativo 

por 30 minutos. Denomina-se período de incerteza de Tourdes aquele em que há sinais de 

morte também encontrados em condições em que o indivíduo pode estar vivo. São 

considerados critérios para inclusão de morte encefálica o EEG isoelétrico e o angiograma 

cerebral negativo por 12 horas. As afirmativas são, respectivamente,  

A) F-V-V-F-V  

B) V-F-V-F-V  

C) F-F-V-V-F  

D) V-F-V-V-F  

E) V-F-F-V-F  
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74) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 As asfixias por constrição externa 

do pescoço são importantes no estudo da asfixiologia. Algumas diferenças podem auxiliar 

a Justiça na estimativa da causa jurídica da morte, uma vez que algumas são mais 

frequentemente relacionadas a homicídios e outras a suicídios. Nesse cenário, quanto ao 

enforcamento, é correto afirmar que  

A) o sulco pode ser de qualquer trajeto, desde que supra-hioideo.  

B) sempre ocorre fratura do osso hioide.  

C) é necessário o peso do corpo para configurar enforcamento.  

D) sempre ocorre protrusão da língua.  

E) por definição, depende da suspensão do corpo sem contato com o solo.  

 

75) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 Nos estudos da asfixiologia, a 

respeito do estrangulamento é correto afirmar que  

A) o sulco de trajeto é horizontal.  

B) ocorre obstrução de vias aéreas.  

C) aparecem petéquias em membros inferiores.  

D) ocorre fratura do osso hioide.  

E) por definição, tem que ser produzido por uma corda, e não por outro objeto.  

 

76) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 A respeito dos estudos das 

asfixias, sabemos que nem sempre são usados objetos como cordas. Em relação às 

sufocações, podem ser causadas  

A) apenas por obstrução das vias aéreas superiores.  

B) de forma direta por obstrução das vias aéreas ou indireta por compressão do tórax.  

C) apenas por compressão do tórax.  

D) por constrição externa do pescoço com as mãos.  

E) por golpe conhecido como “gravata”.  

 

77) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021 As mortes por ação térmica 

ocorrem em etapas, que vão desde a asfixia até a total carbonização do corpo. Em caso de 

morte por esse mecanismo (ação térmica), assinale a afirmativa INCORRETA.  
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A) São comuns achados de asfixia por inalação de gases.  

B) Não é possível diferenciar se a morte foi causada pelo fogo ou se o cadáver foi 

carbonizado após a morte.  

C) É frequente a ocorrência de fraturas pela ação térmica.  

D) Utiliza-se a regra dos nove para calcular a superfície corporal acometida.  

E) Termonosessão os danos orgânicos e a morte provocada pelo calor por meio de 

insolação ou pela intermação.  

 

78) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A respeito dos disparos a curta 

distância, NÃO é correto afirmar que  

A) a orla de tatuagem é formada por grãos de pólvora incombusta que queimam a 

epiderme.  

B) a presença de orla de tatuagem faz com que não sejam visíveis as demais orlas, uma 

vez que, por se tratar de uma área extensa de queimadura, inviabiliza a exposição das 

demais.  

C) a orla de chamuscamento corresponde à queimadura de pêlos por gases 

superaquecidos.  

D) a presença de orla de queimadura descrita no laudo pericial caracteriza disparo a 

distância inferior a um metro.  

E) o disparo à queima-roupa é sinônimo de curta distância.  

 

79) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A identificação judiciária é um 

processo de natureza policial que independe de conhecimentos médicos e tem base na 

antropometria e na antropologia. Em relação ao sistema datiloscópico de Vucetich, analise 

as afirmativas a seguir:  

I. As linhas brancas e pretas se arranjam de forma a configurar três sistemas: basal, 

nuclear e marginal.  

II. O encontro desses três sistemas dá formação a uma região datiloscópica chamada 

delta.  

III. A ausência ou a presença do delta define os quatro tipos fundamentais do sistema 

datiloscópico de Vucetich, que são verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. 

Assinale  
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A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.  

B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.  

C) se todas as afirmativas estiverem corretas.  

D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.  

E) se nenhuma afirmativa estiver correta.  

 

80) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Os conceitos de identidade, 

identificação e reconhecimento são fundamentais para o entendimento dos procedimentos 

necessários em caso de tragédias de massa. A esse respeito, assinale a alternativa 

correta.  

A) A identificação consiste em dados peculiares do indivíduo alegados por parentes sem 

necessidade de comprovação.  

B) O reconhecimento é suficiente para determinar a identificação de um indivíduo.  

C) A única forma de se proceder à identificação de um indivíduo é pelo exame de DNA.  

D) Reconhecimento e identidade são sinônimos.  

E) Os elementos sinaléticos, para serem considerados ideais para identificação, têm que 

preencher os requisitos técnicos de unicidade, imutabilidade, praticabilidade, 

classificabilidade.  

 

81) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A necessidade de diagnóstico de 

causa jurídica de morte é o principal motivo da realização de necropsias forenses, que 

devem ser realizadas mesmo em caso de dúvidas, como manda o CPP em seus artigos 

159 e 160. Em relação à determinação da causa jurídica da morte, assinale a afirmativa 

INCORRETA.  

A) Em relação aos tipos de morte, é correto dividi-las em morte natural ou violenta.  

B) Mortes violentas podem ser por acidente, suicídio ou homicídio.  

C) Em caso de morte suspeita, é atribuição do perito legista a realização da necropsia e 

determinação da causa médica da morte.  

D) É atribuição do médico legista a determinação da causa jurídica da morte.  

E) Morte suspeita e morte por causa indeterminada não são a mesma coisa. 

 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

32/53 

82) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 O diagnóstico diferencial das causas 

jurídicas de morte requer boa investigação de local e necropsia conduzida com técnica 

apurada. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e marque V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa.  

( ) A presença de lesões de defesa indica que houve luta corporal, e, portanto, favorece 

hipótese de homicídio.  

( ) A multiplicidade de meios para obtenção de morte só ocorre em homicídios, pois, no 

caso do suicídio, a vítima se arrepende diante do fracasso de um método e não insiste em 

outras tentativas.  

( ) Lesões autoinfringidas normalmente são realizadas em região interescapular.  

( ) Escoriações em joelhos e cotovelos são favoráveis à luta corporal, e, portanto, 

homicídio.  

( ) A presença de estigmas ungueais em região cervical é sugestiva da tentativa de suicídio 

por esganadura. As afirmativas são, respectivamente,  

A) F – V – F – V – F.  

B) V – F – F – V – F.  

C) V – F – V – V – F.  

D) F – V – V – F – F.  

E) V – F – V – F – F. 

 

83) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Após disparo de arma de fogo, o cone 

de dispersão, contendo os ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, apresentam 

características relativas à distância entre o atirador e a vítima. Nesse contexto, é correto 

afirmar que  

A) ferimentos causados por disparos com cano encostado têm aspecto semelhante em 

locais com tecidos moles ou com anteparos rígidos.  

B) a orla de tatuagem é formada pelo chamuscamento dos gases em combustão.  

C) a orla de tatuagem é formada por grânulos de pólvora em combustão, que causam 

queimaduras na pele.  

D) a orla de escoriação está presente no orifício de saída, sempre, em suas bordas 

evertidas.  

E) a orla de queimadura está presente em todos os orifícios de entrada.  
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84) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que, após a entrada do 

projétil de arma de fogo no corpo da vítima, forma-se a cavitação temporária, fenômeno 

que é consequente à dissipação de energia do projétil assim como as características dos 

orifícios de entrada e saída. Assinale a alternativa correta quanto às características dos 

ferimentos por projéteis de arma de fogo.  

A) O orifício de entrada tem bordas regulares, evertidas e forma redonda.  

B) O orifício de saída tem forma elíptica e bordas regulares evertidas.  

C) O orifício de saída é maior do que o de entrada.  

D) O orifício de entrada sempre tem orla de queimadura.  

E) O orifício de saída tem o dobro do tamanho do orifício de entrada. 

 

85) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Um dos dados importantes 

determinados pelos peritos legistas é a cronologia das lesões observadas nas vítimas, 

principalmente observando se foram feitas antes ou depois do evento alegado. Em relação 

ao diagnóstico diferencial das lesões produzidas intra vitae ou post mortem, assinale a 

alternativa correta. A) Uma vez que a lesão foi produzida após a morte, não faz diferença 

se foi produzida logo após ou muitas horas depois.  

B) Lesões provocadas por animais necrófagos, como formigas, confundem o perito com 

outros tipos de lesões.  

C) Em casos de corpos de afogados atacados por animais marinhos como siris ou urubus, 

é fácil definir se elas foram produzidas antes ou depois da morte.  

D) O fator principal quanto à produção das lesões ter sido intra vitae ou post mortem é a 

presença de reação vital nas feridas.  

E) Não faz diferença para os peritos se as lesões foram produzidas imediatamente antes 

da morte ou algumas horas antes se não tiverem relação com a causa mortis.  

 

86) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Relacionando embriaguez alcoólica e 

imputabilidade, assinale a alternativa correta.  

A) É isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito 

ou força maior, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato.  

B) A imputabilidade penal é excluída pela embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou 

análogos.  
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C) A embriaguez nunca poderá funcionar como redutora da pena.  

D) A embriaguez preordenada funcionará como redutora da pena.  

E) A embriaguez preordenada corresponde àquela ordenada por um indivíduo a outro com 

objetivo de dopá-lo para cometer um delito contra ele.  

 

87) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Em setembro de 2018, algumas 

alterações na legislação surgiram com objetivo de garantir as punições para os crimes 

contra a liberdade sexual. A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA.  

A) Importunação sexual: ato contra alguém e sem sua anuência de satisfazer sua lascívia 

ou a de terceiro.  

B) Exposição da intimidade sexual: produzir, fotografar, registrar, filmar por qualquer meio 

conteúdo de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo sem autorização 

dos participantes.  

C) Divulgação de intimidade sexual: oferecer, trocar, disponibilizar, vender, expor, divulgar 

por qualquer meio registro audiovisual que contenha cena de pornografia ou estupro ou de 

estupro de vulnerável ou que induza à apologia de sua prática.  

D) Há aumento da pena se o crime de divulgação de imagem sexual for cometido por 

pessoa que teve relação de intimidade com a vítima, o que configura o conhecido 

popularmente como “pornografia de vingança”.  

E) É necessário à vítima comprovação de estupro por meio de exame de corpo de delito, 

não sendo a imagem suficiente para configuração do delito. 

 

88) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que diferentes tipos de morte 

têm diferentes implicações legais. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

A) Comoriência: quando duas pessoas morreram na mesma ocasião, não fazendo 

diferença quem morreu exatamente antes, de acordo com o previsto no artigo 8º do Código 

Civil.  

B) Premoriência: quando não é possível se provar que, em uma mesma circunstância, uma 

pessoa morreu primeiro do que a outra.  

C) Sobrevivência: período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte.  

D) Docimasias hepáticas são realizadas para avaliação da viabilidade de recém-nascidos. 

E) Docimasias renais são métodos para verificação de fetos nascidos vivos ou natimortos.  
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89) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Os destinos dos cadáveres são 

específicos em relação às causas das mortes. Nesse cenário, estabeleça a correlação 

entre as colunas.  

1. inumação simples  

2. inumação com necropsia  

3. imersão  

4. cremação  

5. incineração  

( ) Método higiênico, contudo, em que pese o disposto na Lei dos Registros Públicos, art. 

77, inciso II, não deveria ser permitido em casos de mortes violentas.  

( ) Deve ser realizado entre 24 e 36 horas, a não ser em caso de doenças contagiosas.  

( ) Utilizado para peças anatômicas provenientes de amputação de membros.  

( ) Consiste em jogar o corpo ao mar, não é mais utilizado.  

( ) Em caso de morte violenta, é obrigatória.  

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.  

A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4  

B) 4 – 1 – 5 – 3 – 2  

C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4  

D) 4 – 1 – 3 – 2 – 5  

E) 2 – 4 – 1 – 3 – 5 

 

90) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A respeito da causa jurídica da morte, 

é correto dividir objetivamente em diversos tipos. Nesse contexto, assinale a alternativa 

correta.  

A) Morte natural: pode ser assistida ou não assistida, sendo considerada assistida a morte 

que ocorre na presença de um médico.  

B) Morte agônica: corresponde à morte lenta com sofrimento, sendo possível estimar o 

tempo de sobrevivência por meio de docimasias.  

C) Morte violenta: corresponde à causada por outra pessoa, mediante violência, ou seja, 

homicídio.  

D) Morte suspeita: é sinônimo de morte súbita.  
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E) Morte súbita: corresponde à que ocorre imediatamente após o início de um determinado 

quadro clínico, sendo sinônimo da morte instantânea. 

 

91) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 O estudo do hímen é uma parte muito 

importante da sexologia. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

A) Himens acomissurados são os himens que não possuem aberturas.  

B) Himens comissurados são atípicos.  

C) Himens imperfurados são tipos de himens complacentes.  

D) Carúnculas mirtiformes são retalhos de hímen roto que formam tubérculos.  

E) Entalhes são roturas cicatrizadas da membrana himenal. 

 

92) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que houve alterações nas 

definições dos crimes contra a liberdade sexual, principalmente na definição do crime de 

estupro. A definição atual do crime de estupro (art. 123 do CP) corresponde a  

A) constranger alguém mediante violência física a praticar conjunção carnal ou permitir que 

com ele se pratique.  

B) constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou 

permitir que com ele se pratique.  

C) constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal ou permitir que com ele se pratique.  

D) constranger mulher de praticar conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência ou 

grave ameaça.  

E) constranger menor de 14 anos de qualquer sexo a praticar ato libidinoso ou permitir que 

com ele se pratique mediante violência ou grave ameaça. 

 

93) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Em relação ao exame da vítima de 

crime sexual, é INCORRETO afirmar que  

A) o exame das mamas é fundamental para que sejam documentadas possíveis lesões 

corporais.  

B) o exame do hímen pode mostrar lesões recentes, onde se pode observar infiltrado 

hemorrágico filiado ao evento alegado, contanto que seja realizado em até cerca de 72 

horas após a agressão.  
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C) o pregueamento anal deve ser descrito em todos os exames, mesmo que não haja 

alegação de coito anal, uma vez que o exame solicitado é para avaliação de conjunção 

carnal e ato libidinoso diverso.  

D) entalhes são lesões himenais antigas cicatrizadas de forma que têm bordas em forma 

regular, enquanto as lesões recentes têm bordas com ângulos agudos.  

E) lesões do hímen são descritas de acordo com os ponteiros do relógio, o que se chama 

técnica de Lacassgane.  

 

94) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A violência contra incapazes tem sido 

observada com muita frequência em diversos estados do país. Algumas características são 

específicas para cada tipo de crime contra menores. Em relação aos crimes de agressão 

contra os menores, é correto afirmar que  

A) em caso de morte de uma criança por agressão cometida pelos pais, pode-se dizer que 

houve infanticídio.  

B) a síndrome da criança espancada é tipificada pela presença de fraturas em diferentes 

estágios de consolidação, condição denominada síndrome de Silverman.  

C) qualquer repetitividade de agressões a menores causa lesões que culminam com a 

síndrome da criança espancada.  

D) a presença de crostas em escoriações sem relato de queda é suficiente para supor que 

houve agressão pelo responsável.  

E) a maioria das crianças que apresenta múltiplas fraturas tem diagnóstico de osteogênese 

imperfecta não confirmado. 

 

95) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A respeito do crime de infanticídio, 

assinale a alternativa correta.  

A) É o crime praticado causando morte da criança pelos pais.  

B) É o crime caracterizado pela existência de múltiplas lesões em diferentes fases de 

consolidação.  

C) É o crime que caracteriza maus-tratos.  

D) Não necessariamente é causado por asfixia, sendo na maioria das vezes causado por 

ação contundente.  

E) É condicional a ter sido causado pela mãe em estado puerperal. 
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96) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Uma das técnicas utilizadas para a 

conservação dos cadáveres é o embalsamamento, utilizado na Antiguidade por incas, 

gregos e romanos. A respeito dessa técnica, é correto afirmar que  

A) consiste em introduzir substâncias conservantes no cadáver.  

B) é necessário consentimento de autoridades sanitárias e policiais.  

C) é um procedimento simples realizado por agentes funerários.  

D) o diagnóstico da morte não é importante, pois qualquer cadáver pode ser 

embalsamado.  

E) não há um procedimento padrão, pois cada funerária realiza o embalsamamento como 

deseja. 

 

97) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Em relação à degradação dos 

pigmentos que dão coloração às equimoses, NÃO é correto afirmar que  

A) o espectro equimótico de Legrand Dusaulle corresponde à degradação dos pigmentos e 

dura cerca de duas semanas.  

B) a sequência de cores esperada é vermelho, violáceo, azul, esverdeado, amarelado.  

C) as substâncias envolvidas são hemoglobina, hemossiderina, hematoidina e biliverdina, 

hematina e bilirrubina, nessa ordem.  

D) as equimoses conjuntivais obedecem à mesma ordem de degradação, uma vez que são 

formadas pelos mesmos pigmentos.  

E) as equimoses conjuntivais podem permanecer vermelhas até o final da evolução.  

 

98) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que existem sinais imediatos 

e tardios de morte. A respeito dos imediatos, NÃO é correto afirmar que  

A) correspondem ao período de incerteza de Tourdes.  

B) os sinais presentes nesse período podem também existir em condições em que o 

indivíduo apresenta condições patológicas, mas está vivo; por isso, se chama de estado de 

morte aparente de Thoinot.  

C) rigidez cadavérica, facies hipocrática, livores e pálpebras cerradas parcialmente são os 

principais sinais.  
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D) pela incerteza da morte nessa fase, a necropsia não pode ser feita nas primeiras seis 

horas de morte de acordo com a legislação vigente, exceto em casos especiais em que o 

perito justifique a impossibilidade de estar o indivíduo ainda vivo.  

E) tais sinais são também chamados de abióticos. 

 

99) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A respeito da cronotanatognose, 

analise as afirmativas a seguir e marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa ( ) 

A marcha da rigidez cadavérica tem a seguinte sequência: começa no miocárdio e 

diafragma, depois passa para a face e a seguir para a região cervical.  

( ) A rigidez se desfaz dos membros inferiores para os membros superiores  

( ) Nas crianças é possível que a rigidez do masseter e a facies hipocrática se iniciem entre 

uma hora e três horas após a morte. 

( ) A regra de Nysten se refere à instalação da rigidez no sentido crânio caudal.  

( ) A rigidez é o primeiro sinal de morte, e não o último sinal de vida.  

As afirmativas são, respectivamente,  

A) V – F – F – V – F.  

B) V – F – V – V – F.  

C) V – V – F – V – F.  

D) V – V – F – V – F.  

E) F – V – F – V – F.  

 

100) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Os fenômenos transformativos se 

dividem em dois tipos: conservadores e destrutivos. A respeito de tais fenômenos, é 

correto afirmar que  

A) os períodos cromático e enfisematoso são partes da fase de putrefação.  

B) a saponificação é um fenômeno destrutivo, pois a adipocera causa decomposição 

rápida pelo acúmulo de gordura.  

C) na maceração, os músculos e tendões do cadáver viram pó.  

D) na fase de autólise, surge a circulação póstuma de Brouardel.  

E) a esqueletização começa após 180 dias. 
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101) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que as mortes causadas por 

energia elétrica são diferentes quando se trata de energia industrial ou energia natural. 

Nesse cenário, marque as afirmativas com N, de natural, e I, de industrial, de acordo com o 

tipo de energia envolvida.  

( ) Denomina-se eletroplessão o tipo de energia que atua sobre o ser humano, podendo 

causar a morte.  

( ) A fulminação causa lesões denominadas fulguração.  

( ) A morte ocorre por arritmia cardíaca.  

( ) A marca de Jellineck é característica em que a vítima tem contato com a entrada de 

corrente elétrica.  

( ) A marca arboriforme de Lichtenberg típica se localiza na face anterior do tórax.  

( ) A morte ocorre por asfixia por paralisação de centro respiratório central. Assinale a 

alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.  

A) I – N – N – I – N – I  

B) I – I – N – I – N – I  

C) I – N – I – I – N – I  

D) I – N – I – N – I – N  

E) N – I – I – N – N – I  

 

102) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Agentes vulnerantes de ordem 

química são substâncias tóxicas que podem agir de formas diferentes. Em relação às 

noções de toxicologia, é correto afirmar que  

A) venenos são substâncias que agem em meio ácido ou básico.  

B) cáusticos são substâncias que agem internamente.  

C) as lesões causadas por cáusticos sempre causam necroses escuras.  

D) venenos causam lesões escuras por degradação de hematina.  

E) cáusticos têm ação tópica, e venenos têm ação sistêmica  

 

103) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A termologia forense estuda todas as 

lesões consequentes a variações extremas de temperaturas. A esse respeito assinale a 

alternativa correta.  

A) Nas intermações, há falha na resposta termorreguladora. 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

41/53 

 B) Em ambas as alterações, o volume plasmático se eleva no início.  

C) Nas insolações, há falha na resposta hipotalâmica e no centro vasodilatador periférico. 

D) As mortes por carbonização ocorrem sempre diretamente por ação térmica sem que 

ocorra asfixia por inalação de gases anteriormente.  

E) A regra dos nove para cálculo de área corporal queimada só se aplica em vivos. 

 

104) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Nas baropatias por explosões, 

acontece o fenômeno chamado de “blast”, que determina os seguintes achados de 

necropsia:  

A) sangue fluido e escuro.  

B) petéquias.  

C) enfisema em partes moles do pescoço e tórax.  

D) congestão polivisceral.  

E) cogumelo de espuma.  

 

105) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 No estudo das asfixiologias, há dois 

tipos de asfixias por alteração de meio ambiente. O soterramento é comum em 

desabamentos em deslizamentos de encostas. Em relação às mortes por soterramento, 

assinale a alternativa correta.  

A) As mortes ocorrem exclusivamente por asfixia.  

B) As mortes sempre ocorrem por oclusão das vias aéreas por terra.  

C) As mortes ocorrem por fraturas de arcos costais, que impedem a movimentação da 

caixa torácica.  

D) As mortes ocorrem mais frequentemente por traumatismo craniano do que por asfixia. 

E) As mortes ocorrem por mais de uma forma de asfixia, como compressão do tórax e 

obstrução das vias aéreas, podendo haver também concorrência de outros agentes, como 

ação contundente.  

 

106) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 No estudo das asfixiologias, a 

respeito das constrições externas do pescoço, assinale a alternativa que corresponda à 

esganadura.  

A) A presença de estigmas ungueais é necessária para conclusão diagnóstica.  
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B) Pode ser produzida colocando-se um travesseiro na face da vítima.  

C) É tipicamente produzida por golpe “gravata” ou com as mãos na face anterior do 

pescoço.  

D) Por não ser produzida por corda ao redor do pescoço, não há produção de petéquias 

nas serosas.  

E) A fluidez do sangue não acontece, pois o corpo não permanece em suspensão.  

 

107) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Lesões por projéteis de arma de fogo 

(PAF) são um tipo de ferida perfurocontusa frequentemente vistas no cotidiano de um 

perito legista. A esse respeito, assinale a alternativa correta em relação aos orifícios de 

entrada das lesões por PAF.  

A) Sempre contêm orla de equimose.  

B) Pode conter orlas de equimose, enxugo e escoriação, formando o anel de fish.  

C) Sempre contêm orla de enxugo, mesmo quando o PAF sai e entra novamente.  

D) Sempre contêm orla de escoriação de formato arredondado.  

E) A presença de anel de fish caracteriza disparo a curta distância. 

 

108) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 A respeito dos objetos perfurantes, 

NÃO é correto afirmar que  

A) agem através da ponta, afastando tecidos.  

B) causam pouca hemorragia, e a lesão tem no máximo o diâmetro do próprio objeto.  

C) não seccionam os tecidos.  

D) produzem lesões cuja profundidade predomina sobre a extensão.  

E) não são capazes de causar morte com base nas características de pouco sangramento 

e profundidade.  

 

109) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Feridas produzidas por instrumentos 

que têm um gume e atuam por deslizamento, percussão e pressão, com influência do peso 

do instrumento e da força de quem o maneja são denominadas  

A) perfurocontusas. B) cortantes. C) contusas. D) punctórias. E) cortocontusas.  
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110) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 De acordo com as Leis de Filhos de 

Langer, as feridas causadas por objetos perfurocortantes de calibre médio têm as 

características listadas nas alternativas a seguir, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 

 A) São paralelas entre si nas mesmas regiões de linhas de força.  

B) São semelhantes entre si quando situadas nas mesmas regiões de linhas de força.  

C) São bizarras ou em formato de ponta de seta em regiões de confluência de linhas de 

força.  

D) Apresentam orla de escoriação se forem produzidas por instrumentos que têm um gume 

e atuam por deslizamento, percussão e pressão.  

E) Produzem feridas com formato de casa de botão com dois ângulos agudos caso tenham 

dois gumes.  

 

111) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021 Sabe-se que feridas cortocontusas 

em região cervical podem ser denominadas decapitação ou degola, dependendo de 

aspectos particulares. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

A) A degola é posterior ao pescoço, e o esgorjamento, lateral ou anterior.  

B) A degola é anterior, e o esgorjamento, lateral.  

C) O esgorjamento é posterior, e a degola, lateral.  

D) São sinônimos e dependem do desprendimento total da cabeça.  

E) A degola apresenta fratura do pescoço, e o esgorjamento ruptura de ligamentos 

 

112) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021/DISCURSIVA As asfixias por 

constrição externa do pescoço são comumente executadas por meio do uso de cordas. 

Com base nessa informação, discorra sobre as diferenças entre os dois tipos dessa 

modalidade de ação físico-química, que são enforcamento e estrangulamento, 

mencionando: tipo de sulco, achados de necropsia, possibilidades de causa jurídica e 

diferenças conceituais fundamentais entre os dois tipos.  

 

113) IDECAN/PEFOCE-CE/MÉDICO LEGISTA/2021/DISCURSIVA Afogamento é um tipo 

de asfixia. Discorra sobre o tema, informando as fases do afogamento, a que tipo de asfixia 

pertence, quais achados de necropsia são esperados e quais os subtipos de afogamento 

você conhece. 
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114) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021/DISCURSIVA “O termo asfixia 

designa um estado fisiopatológico caracterizado pela supressão do fenômeno respiratório, 

na vigência de circulação. Por outras palavras, é a supressão da absorção de oxigênio e 

da eliminação do anidrido carbônico, por parte dos tecidos, sem que ocorra parada da 

função circulatória.” 

(VANRELL, Jorge P. Odontologia Legal & Antropologia Forense, Rio de Janeiro, Ed. 

Guanabara Koogan, 2ª ed., 2009) 

Acerca das asfixias, responda aos itens a seguir: 

I. Cite cinco sinais externos anatomopatológicos gerais das asfixias. 

II. Cite cinco sinais internos anatomopatológicos gerais das asfixias. 

III. Em relação à asfixia por enforcamento, diferencie o enforcamento típico do atípico. 

 

115) IDECAN/PEFOCE-CE/PERITO ODONTOLOGIA/2021/DISCURSIVA Em 1984, o 

Conselho Americano de Odontologia Legal estabeleceu as normas de procedimentos para 

a análise de marcas de mordida com a finalidade de padronizar o exame e, principalmente, 

a descrição. O exame é dividido em três etapas básicas: descrição da marca da mordida, 

coleção de evidências da vítima e coleção de evidências do suspeito. Acerca do exame 

sistemático das mordeduras, responda aos itens a seguir: 

I. Quais dados devem constar na descrição da marca da mordida? 

II. Quais procedimentos devem ser realizados durante a coleção de evidências da vítima? 

III. Quais procedimentos devem ser realizados durante a coleção de evidências do 

suspeito? 

 

116) IDECAN/PEFOCE-CE/AUXILIAR DE PERÍCIA/2021/DISCURSIVA Considere a 

seguinte situação: Durante o verão, no Rio de Janeiro, ocorreu um desmoronamento de 

uma encosta próxima à praia, em Ilha Grande, com desabamento de um hotel, em que 

muitas pessoas ficaram soterradas, além de serem atingidas por pedras que se soltaram 

dos morros. Isso causou danos diretos nas vítimas, como traumas de crânio e tórax, que 

contribuiram para a morte de várias delas. Nesse contexto, indique: 

A) as possíveis causas de morte (diagnóstico de causa de morte);  

B) a descrição de uma das formas de morte;  
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C) objetos ou meios que a causaram (tipo de agente vulnerante). 

 

117) IDECAN/Aspirante/Médico – Medicina do Trabalho/2017/DISCURSIVA  Bombeiros 

lançam mostra fotográfica sobre a tragédia de Mariana Exposição será no Museu dos 

Militares Mineiros, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, e se estende do dia 

16 de maio a 17 de junho. Paisagens que Transformam – Um olhar em busca de vidas é o 

título da mostra fotográfica que o Corpo de Bombeiros inaugura na próxima segunda-feira, 

no Museu dos Militares Mineiros (Rua Aimorés, 698, Bairro Funcionários, Região Centro-

Sul de BH) sobre o trabalho de regaste em Bento Rodrigues após a tragédia de Mariana, 

na Região Central de Minas. As fotos foram feitas durante as operações, muitas pelos 

próprios bombeiros que atuaram no maior acidente socioambiental do país: o rompimento 

da Barragem do Fundão, da Mineradora Samarco.  

 

Texto II Sobreviventes resgatados estavam em parte alta do morro O bombeiro 

Arquímedes Mejía, que atuou no resgate dos passageiros do avião da Chapecoense, 

contou que os seis sobreviventes da tragédia estavam na parte alta do Cerro Gordo, onde 

se chocou o trem de pouso da aeronave. O relato foi dado à rádio “Caracol” e indica que os 

jogadores Alan Ruschel, Jackson Follmann e Hélio Zampier Neto, os tripulantes Ximena 

Suárez e Erwin Tumirik e o jornalista Rafael Henzel estavam sentados na mesma parte do 

jato. Segundo Mejía, eles encontraram os sobreviventes graças aos seus gritos pedindo 

ajuda. “A que mais demorou (para ser resgatada) foi a aeromoça (Suárez). Levamos uma 

hora e meia para tirá-la”, contou o bombeiro. (Disponível em: Esporte – iG @ 

http://esporte.ig.com.br/futebol/2016-11-30/sobreviventes-alto-morro.html.)  

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo 

como tema: “O inevitável enfrentamento de tragédias: uma postura profissional e humana”. 

 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

46/53 

Bons estudos! 

 

Prof. Geraldo Miranda        

   

 @dr.geraldomiranda https://www.instagram.com/dr.geraldomiranda/ 

 

 

Canal Odonto Legal https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPgrGukMI-

VuLfw 

 

Curso de Odontologia Legal para Concursos https://odontologialegal.com/cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/
https://www.instagram.com/dr.geraldomiranda/
https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPgrGukMI-VuLfw
https://www.youtube.com/channel/UCnEvx-ZOFPgrGukMI-VuLfw
https://odontologialegal.com/cursos


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

47/53 

 

GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A D D D A E A A C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D D B D D A C D C C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E B A C E C D C D D 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C A B B A E D C E 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

E B B C A B C A D C 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C E C A E D A B A D 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

E D E A E B E D E B 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B A E C A B B B A E 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

D B C C D A E C B B 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

D C D B E B D C B A 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

A E B C E C B E E D 

111          

A          
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PADRÕES D E RESPOSTA DAS DISCURSIVAS E ESPELHOS DE CORREÇÃO DA 

BANCA 

 

112) 

 

Enforcamento: Protrusão da língua, olhos com escleras congestas, sulco ascendente, com 

bordas escoriadas e fundo pergaminhado, podendo haver estigmas ungueais próximos ao 

laço. É necessária a atuação do peso do corpo. Pode haver fratura do osso hioide com 

mais frequência do que no estrangulamento. Possíveis fraturas de vértebras cervicais 

principalmente da C2. Notam-se edemas em membros inferiores correspondentes ao 

tempo de suspensão, podendo haver petéquias em membros inferiores. 

Estrangulamento: Não há ação de peso do corpo. Os sulcos podem ser infra ou supra-

hioideos; contudo, a fratura do osso hioide é mais rara. Não se espera fratura de vértebra 

cervical. As bordas dos sulcos não são tão escoriadas e o fundo não é frequentemente 

pergaminhado. 

Causas jurídicas do enforcamento: suicídio. Estrangulamento: homicídio mais 

frequentemente. 

Achados internos de necropsia: sangue fluido e escuro, congestão polivisceral, petéquias 

subpericárdicas e subpleurais. 

 

 

 

 

 

mailto:geraldoelias@hotmail.com
https://odontologialegal.com/


 

geraldoelias@hotmail.com  
 https://odontologialegal.com/ 

49/53 

113) 

 

 

Asfixia por alteração de meio ambiente, típico cogumelo de espuma formado pelo 

surfactante misturado a água aspirada. Ocorre em 4 fases, sendo a primeira submersão, 

seguida de flutuação, outra submersão e outra flutuação, relacionadas as fases da 

tanatologia em relação à putrefação.  

Achados (apontar três): sangue fluido escuro, congestão polivisceral, petéquias, água no 

estômago, podendo haver plantas aquáticas em pulmões e estômago, ação da fauna 

aquática e lesões por ação contundente simultâneas. 

Subtipos (apontar três): completo e incompleto; primário ou secundário; verdadeiro (azul) 

ou falso (branco); água doce ou salgada. 

 

114) 
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I. Cianose: cor arroxeada (quando a quantidade de oxigênio é menor que 13,4 ml% N = 

20); vê-se bem nos lábios, pavilhões auriculares, leitos ungueais e conjuntivas, de roxo a 

azul escuro. A cianose cervicofacial de Le Dentut e torácica, conhecida como “máscara 

equimótica de Morestin” (1911), de observação mais frequente na asfixia por compressão 

toracoabdominal, é acompanhada de equimoses externas ou petéquias amplamente 

disseminadas no rosto, pescoço e tórax superior. Equimoses subconjuntivais: decorrentes 

da estase venosa, levando ao aumento da pressão capilar local. Otorragias (pouco 

frequentes): por estase venosa. Petéquias hemorrágicas de Casper ou manchas de 

Tardieu: pontilhado externo nítido pela face, pescoço e tronco superior. Protrusão da 

língua: pode ser por causa mecânica externa, como nos casos de asfixia por constrição do 

pescoço, notadamente o enforcamento, ou por edema post mortem (como nos 

afogamentos). Cogumelo de espuma externo: nos orifícios oral e nasais, mais frequentes 

nas asfixias por submersão, mas não é patognomônico, porquanto encontradiço em outras 

formas. Resulta da coexistência de movimentos respiratórios, mesmo que ineficazes, come 

extravasamentos de secreções proteicas para o interior da luz da árvore respiratória. 

Escoriações ungueais típicas: como lesão de “defesa”, nos casos de constrição do 

pescoço. 

II. Pontilhado hemorrágico difuso no encéfalo. Pulmão com congestão intensa e manchas 

de Tardieu disseminadas sobre as pleuras. Coração com estase venosa, ventrículo 

esquerdo vazio e direito repleto de sangue, petéquias subepicárdicas relacionadas com o 

aumento de pressão no sistema da veia cava superior. No peritônio que reveste os órgãos 

abdominais e nos mesentérios, é possível observar manchas de Tardieu pequenas, do 

tamanho da cabeça de um alfinete, mas, por vezes, verificam-se derrames mais 

importantes, de até 0,5 cm de diâmetro, conhecidos como manchas de Paltauff, mais 

frequentes nos casos de afogamento. Sangue muito escuro, insaturação oxigenada com 

fluidez aumentada, poliglobulia por contração do baço, hiperglicemia e aumento da 

fosfatase alcalina sanguínea, das plaquetas e das granulações azurófilas dos leucócitos. 

Glândula tireóide apresentando sinais de hiperfunção com grande dilatação dos folículos. 

III. A posição do nó do laço tem grande importância; quando aparece na nuca, denomina-

se enforcamento típico, ao passo que se denomina enforcamento atípico quando o nó se 

encontra em qualquer outra posição (lateral, subementoniano, etc.). 
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115) 

 

Devem constar: 

Dados demográficos – nome da vítima, número do caso, data do exame, pessoa para 

contato, idade da vítima, sexo da vítima, nome do examinador. 

Localização da mordida – localização anatômica, superfície de contorno, características 

teciduais. 

Forma- descrição da forma da marca da mordida. 

Cor – registro da coloração da lesão. 

Tamanho – as dimensões verticais e horizontais devem ser anotadas, de preferência 

utilizando o sistema métrico padrão. 

Tipo de lesão – hemorragia púrpura, equimose, abrasão, laceração, avulsão. 

Por fim, o odontolegista deve avaliar detalhadamente posição dos arcos dentários maxilar 

e mandibular,localização e posição de dentes individualmente e características 

intradentais. 

II. Primeiro, deve-se observar se ela foi afetada por água (lavagem), contaminação, 

embalsamento, decomposição ou mudança de posição. Após tal exame, realizam-se os 

seguintes procedimentos: fotografias, coleta de saliva (sempre que possível), impressões 

da superfície da marca de mordida e amostras de tecido (quando cadáver). 

III. Antes de proceder à coleta, o perito deve obter consentimento judicial que permita 

recolher todo material necessário para a análise. Uma cópia desse documento deve ser 

arquivada pelo perito. Também deve-se investigar se foi realizado algum tratamento 

dentário no suspeito após a data da marca de mordida. Deve-se então, proceder com as 

fotografias, exame extrabucal (este inclui o registro de fatores significantes dos tecidos 

duros e moles e que podem influenciar na dinâmica da mordida, como o estado da ATM, 
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assimetria facial, tônus muscular e balanceamento da mordida), exame intrabucal, 

impressões (pelo menos duas de cada arcada com registro de oclusão) e modelos de 

estudo de alta qualidade. 

 

116)  

 

As possíveis causas de morte (diagnóstico de causa de morte): asfixia e traumatismos de 

crânio e/ou  tórax. 

Descrição de uma das formas de morte: 

Por exemplo, soterramento: asfixia por alteração de meio ambiente ou por sufocação 

indireta e traumas de crânio e tórax. Outras descrições podem ser aceitas. 

Objetos ou meios que a causaram (tipo de agente vulnerante): asfixia e ação contundente. 

 

117) Espera-se que o candidato desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, 

dissertativo-argumentativo, apresentando indícios que o classifiquem como tal quais sejam: 

explicações, exemplificações, análises, interpretações de aspectos, defesa ou refutação de 

ideias dentro da temática solicitada. Segundo Platão e Fiorin (1992: 174), um texto deve 

ser uma “unidade”, deve tratar de um só objeto. Essa qualidade é um dos mais importantes 

recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema proposto, uma 

vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. A 

proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo-argumentativo, a partir 

dos textos motivadores disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa 

uma dissertação sobre o tema proposto no âmbito dos aspectos temáticos relacionados:  

• à possibilidade de ocorrerem tragédias ambientais e acidentais;  

• à posição assumida por profissionais como bombeiros, e outros, diante do sofrimento do 

outro; e,  
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• ao compromisso profissional diante de situações do próprio desequilíbrio emocional e 

retomada necessária do mesmo. 
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