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QUESTÃO NÚMERO 91

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

A - ERRADO. O cogumelo de espuma é sinal muito proeminente, mas não patognomônico do
afogamento.

B - ERRADO. O sinal de Vargas-Alvarado é a hemorragia etmoidal que se observa no afogado que se
revela por zonas azuladas no compartimento anterior da base do crânio e o sinal de Niles é a coloração
azulada na porção petrosa do temporal devido ao extravasamento de sangue para o interstício
esponjoso da apófise mastoide e no ouvido médio que se observa no afogado.

C - ERRADO. Havendo lesões de defesa - estigmas ungueais nos antebraços - seria prudente proceder à
coleta de material subungueal da vítima para confronto genético e identificação do agressor.

D - CERTO. Na água salgada, a osmose puxa a água do sangue para o pulmão, há uma concentração do
sangue (hemoconcentração). Na água salgada, o movimento osmótico é o contrário e há uma
hemodiluição.

E - ERRADO. Diferenças no ponto crioscópico ou na diluição entre os dois lados do coração indica tão
somente que houve afogamento. Essa diferença muda, se este foi por água salgada ou doce, vide
resposta anterior.

QUESTÃO NÚMERO 92

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

A - ERRADO. A defenestração ou precipitação cursa com proeminentes lesões internas, como as fraturas.

B - ERRADO. O predomínio de lesões nos ossos do membro inferior indicam que o indivíduo caiu em pé.

C - ERRADO. As lesões apresentam bordas irregulares e equimoses, indicando uma provável ação
cortocontundente.

D - CERTO. A distância de 3m para Beatriz permite inferir que ela foi largada após a morte, ao passo que
a distância de 7m para Rodriga, indica alguma impulsão horizontal, um provável suicídio.

E - ERRADO. O MDMA, ou Ecstasy, é uma droga estimulante e não depressora.



QUESTÃO NÚMERO 93

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:

A - ERRADO. Não é a única forma, pode-se, por exemplo, fazer o confronto com materiais presentes no
BNPG colhidos em locais de crimes dos mais diversos, não somente os sexuais.

B - CERTO.

C - ERRADO. Os dados são sigilosos, vide art. 5º, § 2º da Lei nº 12.037/09.

D - ERRADO. O detalhamento da forma do tratamento dos vestígios, fica a cargo do órgão central de
perícia oficial de natureza criminal, segundo art. 158-C, § 1º do CPP.

E - ERRADO. Segundo o art. 158-A, § 1º do CPP, dá-se com quaisquer procedimentos policiais ou
periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio, não somente no local de crime.

QUESTÃO NÚMERO 94

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:

A - ERRADO. As armas de alma raiada, as espingardas, também expelem a pólvora incombusta e
provocam a zona de tatuagem.

B - ERRADO. A orla excêntrica indica que o disparo incidiu obliquamente.

C - ERRADO. As armas de fogo de alma raiada também provocam a zona de tatuagem.

D - ERRADO. Não houve ação perfurante ou perfurocortante, mas tão somente contundente (equimoses
e escoriações), perfurocontundente (disparo de arma de fogo) e ação elétrica (sinal de Jellinek).

E - CERTO.

QUESTÃO NÚMERO 95

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: A cor rosa, cereja ou camim do sangue e dos livores é típico de intoxicação por monóxido
de carbono.

QUESTÃO NÚMERO 96

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: O tumor do parto consiste numa espécie de hematoma que ocorre durante o parto de
feto vivo.



QUESTÃO NÚMERO 97

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: A maceração é um fenômeno cadavéricos transformativo destrutivo que ocorre em fetos
mortos e retidos dentro do útero entre o 5/6º e o 9º mês de gestação.

QUESTÃO NÚMERO 98

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: O exame objetivo de natureza específica é aquele direcionado especificamente para a
natureza do crime sexual, ou seja, referente aos vestígios presentes na genitália e zonas erógenas da
vítima.

QUESTÃO NÚMERO 99

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: Quando a questão fala que as lesões foram causadas por um artefato explosivo
constituído exclusivamente por pólvora, sem projéteis ou fragmentos, o examinador indica que houve
tão somente o blast primário, aquele causado pelas ondas de choque.

QUESTÃO NÚMERO 100

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

A - ERRADO. É o prazer em falar ou ouvir obscenidades.

B - ERRADO. É o prazer em esfregar o pênis em mulheres em aglomerações.

C - ERRADO. É a atração por bonecas ou manequins.

D - CERTO. Hipoxifilia ou asfixiofilia é a parafilia caracterizada pelo prazer em ser asfixiado durante a
prática erótica.

E - ERRADO. É o prazer com a introdução de enemas no ânus.
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Então, vamos unir nossas forças! Vamos estudar juntos?
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