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Simulado Especial 
Simulado – ITEP-RN (Agente de Necropsia)  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da ITEP-RN; 

2 – A prova contém 80 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos da banca organizadora do certame. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 12:30 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível 
na área do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-ITEP-RN-Agente-Necropsia-24-04  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana / Luciana 

As meninas com tratores e os meninos com 
bonecas: os brinquedos têm gênero? 

Os brinquedos não entendem de gênero, mas 
desde pequenos nosso desejo é deformado para que nos 
adaptemos a uma categoria ou outra, dependendo se 
nascemos menina ou menino. Cristina, da Babymachismos, 
está há quatro anos observando e dando visibilidade nas 
redes sociais às diferenças que os estereótipos de gênero 
marcam em meninas e meninos e como inconscientemente 
educamos no ato de brincar de uma forma diferente. Ela 
considera que a indústria de brinquedos continua a 
mergulhar na diferença: “Grandes fabricantes como 
Playmobil ou Lego expandiram suas gamas nos últimos 
anos com a versão rosa associada exclusivamente a 
unicórnios, fadas ou cenas de papéis domésticos. Qualquer 
adulto, se não refletir sobre o preconceito, os escolheria 
para dar para menina e os descartaria como opção para um 
menino”. 

Cristina reconhece que distribuidores e 
vendedores estão cada vez mais tentando fazer catálogos 
de brinquedos neutros, evitando fotos de crianças ao lado 
de cada produto no batido rosa-azul. “A classificação nas 
prateleiras das lojas também está mudando, mas aí 
continua influenciando muito a embalagem, que vem da 
estratégia de vendas da marca de brinquedos. O marketing 
em brinquedos se dirige inicialmente aos adultos e, como 
temos os estereótipos de cores, papéis e personagens muito 
internalizados, tendemos a ter uma escolha enviesada.” Às 
vezes, os brinquedos e seu marketing são de um machismo 
evidente, como quando na embalagem de um conjunto de 
tintas em purpurina só aparece uma menina e na de uma 
escavadeira a foto é de um menino. “Mesmo um bebê com 
menos de dois anos aprende por observação e dedução e, à 
medida que cresce e expressa seus desejos, começa a se 
identificar apenas com o que lhes foi dito que corresponde 
ao seu gênero.” 

A psicóloga Mire Carrera considera que não é 
saudável que eduquemos em estereótipos de gênero (em 
relação ao brinquedo e tudo o mais): “Mas não é algo que às 
vezes nos damos conta e façamos de propósito, é 
inquestionável que a sociedade em geral e de modo 
subliminar continua a transmitir essa mensagem patriarcal. 
Nos brinquedos, nos filmes infantis, nos perfis do Instagram 
ou no TikTok, e até nós mesmos nos afazeres domésticos”. 
As crianças aprendem por imitação, se você for menina 
copiará o que a sua mãe faz, e se for menino fará o mesmo 
com o pai. Os pais não se depilam e as mães (geralmente) 
não jogam futebol. “Muitos pais tentam a todo custo dar 
brinquedos neutros aos filhos. Mas é muito difícil e digo 
isso por experiência própria. Meu segundo filho cresceu 
com os brinquedos da irmã, bonecas, cozinhas, fantasias de  

 
princesa, e ainda quando era muito pequeno os deixava de 
lado”, diz Mire Carrera. 

Mire Carrera é especialista em consultas aos pais: 
“Nos Estados Unidos e em outros países, o parenting 
consultant é algo muito comum. Achamos que ser pais é  

 
algo inato, mas não é. Estamos cheios de dúvidas em uma 
sociedade machista que nos oprime e nos enquadra. Este 
ramo da psicologia não busca os traumas ou construções 
sistêmicas da família, mas sim analisa os papéis e o 
ambiente familiar e tenta aprimorá-los para promover uma 
boa infância para os pequenos da casa”. Carrera diz que 
uma menina e um menino de até 10 anos se movem da 
mesma forma. Ambos falam olhando o interlocutor nos 
olhos e sua postura é ereta, mas a partir dessa idade a 
mudança aparece. “Uma mudança brutal, as meninas se 
retraem, encurvam os ombros em direção ao peito, não 
olham mais nos olhos e seu tom de voz fica mais fraco. 
Inconscientemente, já estão adotando a postura que as 
define como mulheres, a submissão, a aquisição dos papéis 
que as enquadram como pertencentes ao grupo feminino. E 
a gente vê isso na hora do recreio: os meninos jogam bola, 
as meninas conversam sobre as suas coisas e interagem 
com bonecas.” 

A psicóloga considera que os brinquedos são a 
primeira forma de aprender sobre essa desigualdade, 
“porque já rotulamos quem é quem desde o primeiro 
minuto de vida. E se você olhar como vestimos os bebês, as 
roupas não são unissex, são femininas ou masculinas. Eles 
nem mesmo têm consciência de serem um ente diferente da 
mãe, e já os estamos restringindo às cores e formas do que 
supostamente tem a ver com seu gênero. O primeiro bicho 
de pelúcia será de uma cor ou animal pertencente ao reino 
masculino ou feminino de acordo com sua genitália. Estou 
generalizando, muitos pais lendo isso dirão, ‘eu não!’. Mas a 
grande maioria de nós faz isso sem pensar que tem um 
impacto”, conclui Mire Carrera. 

Cristina, da Babymachismos, afirma que qualquer 
brinquedo estimula a imaginação e a criatividade das 
crianças. Ela acredita que em um cenário hipotético em que 
meninas e meninos tivessem acesso aos mesmos tipos de 
brinquedos, e o estereótipo cultural de cores e papéis, como 
menino construtor e menina futura mãe, não existisse, não 
haveria preferências notáveis de um e outro por 
carros/tratores ou bonecas/cozinhas. “Quando as meninas 
começam a ter uma opinião, já internalizaram que, por 
algum motivo, as bonecas cor de rosa são exclusivamente 
para elas.” Tanto Mire Carrera como Cristina concluem que, 
ao educar e oferecer brinquedos com base em estereótipos, 
afundamos em uma sociedade machista, estabelecemos 
limites absurdos para elas e estreitamos as vias da 
imaginação. Os brinquedos não têm gênero porque não 
queremos continuar fechando portas só pelo sexo de 
nossos meninos e meninas. A igualdade começa a ser 
construída por meio dos brinquedos. 
 

(NIEBLA, R. As meninas com tratores e os meninos com bonecas: os 
brinquedos têm gênero? El País, 18 abr. 2021. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/estilo/2021-04-18/as-meninas-com-tratores-
e-os-meninos-com-bonecas-os-brinquedos-tem-genero.html. Acesso em: 

18 abr. 2021). 
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01. Em relação ao texto, é correto afirmar que a 

autora  

a) indica que os brinquedos não têm gêneros, mas 
esse conceito é construído pelas próprias crianças 
ao escolherem os objetos com os quais desejam 
brincar. 

b) apresenta uma reflexão acerca dos papéis que são 
atribuídos às meninas e aos meninos a partir da 
escolha e da oferta de brinquedos feitas pelo pais 
aos seus filhos.  

c) revela a preocupação com a oferta de brinquedos 
inadequados a meninos e meninas, o que pode 
prejudicar a construção correta da identidade de 
gênero. 

d) aponta padrões de comportamento na escolha de 
brinquedos que indicam a necessidade de as 
crianças se identificarem com personagens do 
mundo infantil. 

e) critica a postura de pais que não se preocupam com 
a oferta de brinquedos aos filhos, uma vez que essa 
escolha pode definir a futura identidade de gênero 
das crianças. 

 

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas corretamente.  

a) indentidade - restrissão - estratéjico - expansão - 
consciência. 

b) identidade - restrição - estratégico - expanção - 
conciência. 

c) indentidade - restrição - estratéjico - expansão - 
conciência. 

d) identidade - restrição - estratégico - expansão - 
consciência. 

e) identidade - restrissão - estratégico - expanssão - 
conssiência. 

 

03. Assinale a alternativa correta em relação aos 
termos destacados e sua utilização no texto. 

a) Em "Os brinquedos não entendem de gênero, mas 
desde pequenos nosso desejo é deformado para que 
nos adaptemos a uma categoria ou outra" o termo 
em destaque estabelece uma relação de causa e 
efeito entre as sentenças.  

 

 

b) Em "Ela considera que a indústria de brinquedos 
continua a mergulhar na diferença" a palavra 
destacada é um pronome relativo.  

c) Em "Os brinquedos não têm gênero porque não 
queremos continuar fechando portas só pelo sexo de 
nossos meninos e meninas" a palavra destacada 
estabelece uma relação de explicação entre as 
sentenças. 

d) No trecho "na embalagem de um conjunto de tintas 
em purpurina só aparece uma menina" o termo 
destacado foi utilizado no sentido de "sozinha".  

e) No trecho "Eles nem mesmo têm consciência de 
serem um ente diferente da mãe" o verbo em 
destaque recebeu acento diferencial de maneira 
errada. 

 

04. A respeito das palavras brinquedo, 
inconscientemente e países assinale a alternativa 
correta.  

a) BRINQUEDO apresenta um encontro consonantal, 
um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal, 
INCONSCIENTEMENTE apresenta quatro dígrafos 
vocálicos e um dígrafo consonantal, PAÍSES é 
formada por um hiato. 

b) BRINQUEDO é formado por um encontro 
consonantal e um dígrafo, INCONSCIENTEMENTE é 
formado por encontro consonantal e um dígrafo 
vocálico, PAÍSES é formado por ditongo crescente. 

c) BRINQUEDO é formado por encontro vocálico e 
encontro consonantal, INCONSCIENTEMENTE é 
formado por quatro encontro consonantais, PAÍSES 
é formado por hiato. 

d) BRINQUEDO apresenta encontro vocálico e 
encontro consonantal, INCONSCIENTEMENTE é 
formado por quatro encontros vocálicos, PAÍSES é 
formado por ditongo decrescente.  

e) BRINQUEDO apresenta dígrafo vocálico e encontro 
vocálico, INCONSCIENTEMENTE apresenta encontro 
consonantal, PAÍSES é formado por hiato. 
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05. Referente ao termo destacado em “Estamos cheios 
de dúvidas em uma sociedade machista que nos 
oprime e nos enquadra”, é correto afirmar que se 
trata de 

a) pronome explicativo. 

b) conjunção subordinativa. 

c) conjunção coordenativa. 

d) preposição. 

e) pronome relativo. 

 

06. Assinale a alternativa em que o SE destacado 
introduz uma noção de condição  

a) "O marketing em brinquedos se dirige inicialmente 
aos adultos..." 

b) "... à medida que cresce e expressa seus desejos, 
começa a se identificar apenas com o que lhes foi 
dito que corresponde ao seu gênero." 

c) "Carrera diz que uma menina e um menino de até 10 
anos se movem da mesma forma..." 

d) "As crianças aprendem por imitação, se você for 
menina copiará o que a sua mãe faz..." 

e) "... as meninas se retraem, encurvam os ombros em 
direção ao peito..." 

 

07. Assinale a alternativa cujo trecho selecionado do 
texto apresenta uma sequência textual narrativa.  

a) "Meu segundo filho cresceu com os brinquedos da 
irmã, bonecas, cozinhas, fantasias de princesa, e 
ainda quando era muito pequeno os deixava de 
lado..." 

b) "Carrera diz que uma menina e um menino de até 
10 anos se movem da mesma forma. Ambos falam 
olhando o interlocutor nos olhos e sua postura é 
ereta..." 

c) "As crianças aprendem por imitação, se você for 
menina copiará o que a sua mãe faz, e se for menino 
fará o mesmo com o pai." 

d) "Cristina, da Babymachismos, afirma que qualquer 
brinquedo estimula a imaginação e a criatividade 
das crianças." 

e) "Os brinquedos não entendem de gênero, mas 
desde pequenos nosso desejo é deformado para que 
nos adaptemos a uma categoria ou outra..." 

 

08. O termo destacado em “Achamos que ser pais é 
algo inato, mas não é.”, tem como função estabelecer 

a) uma relação de adição entre orações coordenadas. 

b) uma relação de contraste entre as orações que são 
coordenadas. 

c) uma sequência explicativa entre orações 
subordinadas. 

d) uma relação de causa da oração subordinada em 
relação à principal. 

e) uma relação de contraste entre as orações que são 
subordinadas. 

 

09. Considerando as afirmações a seguir, assinale a 
única correta.  

a) No trecho "O marketing em brinquedos se dirige 
inicialmente aos adultos..." o termo destacado é um 
complemento verbal denominado objeto direto. 

b) No trecho "Estamos cheios de dúvidas em uma 
sociedade machista que nos oprime e nos enquadra" o 
termo em destaque é um complemento verbal 
denominado objeto indireto. 

c) Em "...se não refletir sobre o preconceito, os 
escolheria para dar para menina..." o item em 
destaque é um complemento verbal denominado 
objeto indireto. 

d) No trecho "Meu segundo filho cresceu com os 
brinquedos da irmã, ... e ainda quando era muito 
pequeno os deixava de lado" o item em destaque é 
complemento verbal denominado objeto indireto. 

e) Em "Muitos pais tentam a todo custo dar 
brinquedos neutros aos filhos..." o termo em 
destaque é um complemento verbal denominado 
objeto direto. 

 

10. As expressões em destaque nos trechos “[...] os 
estereótipos de gênero marcam em meninas e 
meninos [...]” e “[...] não é algo que às vezes nos damos 
conta e façamos de propósito” podem ser 
substituídas, sem alteração de sentido ou prejuízo 
para a compreensão, por:  

a) "impressões" e "meta". 

b) "projetos" e "finalidade". 

c) "liberdades" e "inconscientemente". 

d) "padrões gerais" e "intencionalmente". 

e) "padrões" e "livremente". 
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INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

11. Os navegadores de Internet possuem um recurso 
que tem a funcionalidade de guardar as informações 
que os sites Web armazenam em um arquivo texto 
criado no computador do usuário final. Eles 
armazenam preferências, informações de estado ou 
registros de navegação do usuário. Este recurso é 
denominado: 

a) cookies. 

b) histórico. 

c) favoritos. 

d) preferência. 

e) download. 

 

12. Para usar o serviço de correio eletrônico no Brasil, 
é necessário que as pessoas tenham uma conta de e-
mail, de acordo com regras preestabelecidas. Nesse 
contexto, uma conta de e-mail válida está indicada 
na seguinte alternativa: 

a) fp://sjb.rj.gov.br 

b) htps:\\sjb.rj.gov.br/ 

c) htp://www.sjb.rj.gov.br/ 

d) ouvidoria@sjb.rj.gov.br 

e) ouvidoria%sjb.rj.gov.br 

 

13. Caso um usuário pressione a tecla F12 no 
Microsoft Word 2010, em sua instalação padrão em 
português, ele 

a) salvará rapidamente um documento ativo. 

b) acessará a área BACKSTAGE. 

c) selecionará a opção SALVAR COMO. 

d) executará a varredura léxica no aplicativo. 

e) Fechará o documento em edição. 

 

14. Em relação as funções no Microsoft Word 2010, 
análise: 

I – É possível escolher um modelo da galeria, clicar em 
uma categoria para ver os modelos contidos nela ou 
procurar mais modelos. 

II - Quando você abre um documento que foi criado 
em versões anteriores do Word, você ver o modo de  

 

compatibilidade na barra de título da janela do 
documento. 

III - Para salvar seu documento à medida que você 
continua a trabalhar nele, clique em Salvar na Barra 
de Ferramentas de Acesso Rápido. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

15. O Scandisk é uma ferramenta do sistema 
operacional Windows que permite detectar e 
corrigir erros lógicos de que dispositivo de um 
computador? 

a) Da CPU. 

b) Do Disco rígido (HD). 

c) Da Memória. 

d) Da Placa de som. 

e) Da Placa de vídeo. 

 

16. As permissões no sistema operacional Windows 
permitem que se defina o tipo de acesso concedido a 
um usuário, grupo ou computador em relação a um 
objeto. 

No caso de este objeto ser uma pasta, qual das 
alternativas apresenta permissões possíveis? 

a) Gravar & Executar; Listar; Modificar 

b) Ler; Gravar; Listar Arquivos da Pasta 

c) Ler & Gravar; Executar; Listar Arquivos 

d) Ler & Gravar; Listar Arquivos; Controle Total 

e) Ler & Executar; Listar Conteúdo da Pasta; Controle 
Total 
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17. A imagem a seguir ilustra uma planilha eletrônica 
do Microsoft Excel, em sua configuração padrão. 
Qual foi o objetivo do usuário ao inserir o símbolo $ 
na função =B2*B$1 digitada na célula C2? 

 

a) Indicar que a célula B1 possui formato de moeda. 

b) Tornar a referência para a célula B1 absoluta. 

c) Tornar a referência para a coluna B absoluta e para 
a linha 1 relativa. 

d) Tornar a referência para a coluna B relativa e para 
a linha 1 absoluta. 

e) Torna a referência imprecisa, retornando um erro 
de fórmula. 

 

18. Utilizando o Microsoft Excel, versão em Português, 
há um software que é amplamente utilizado para 
realizar procedimentos matemáticos, no qual existe 
uma determinada função que é responsável por 
realizar o cálculo da quantidade de células não 
vazias dentro de um intervalo pré-determinado, 
correspondendo a uma determinada condição. Qual 
é o nome dessa função? 

a) CONT.NÚM 

b) CONT.SES 

c) CONTAR.VAZIO 

d) CONTAGEMCONJUNTOCUBO 

e) CONT.SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. No MS-PowerPoint, existe a possibilidade de se 
utlizar um slide “superior", em uma hierarquia de 
slides, que armazena informações sobre layouts de 
tema e slide de uma apresentação, incluindo plano 
de fundo, cores, fontes, efeitos, tamanhos de espaço 
reservado e posicionamento. Esse tipo de slide no 
MS-PowerPoint é tecnicamente conhecido como 

a) Layout Mestre. 

b) Link Mestre. 

c) Slide Mestre. 

d) Notas Mestre. 

e) Folheto Mestre. 

 

20. A linguagem de escrita de documentos e 
especificação de sítios da Web, que é nativa aos 
navegadores, é: 

a) Google. 

b) Pascal. 

c) Facebook. 

d) HTML. 

e) HTTP. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

21. A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Município e do 
Distrito Federal, constituindo-se em Estado 
Democrático de Direito, tem como fundamentos: 

I. a solidariedade. 

II. a cidadania. 

III. a dignidade da pessoa humana. 

IV. os valores sociais da privacidade e da livre 
iniciativa. 

V. o particularismo político. 

Estão Incorretas: 

a) Apenas I, IV e V. 

b) Apenas II, III e V. 

c) Apenas III, IV e V. 

d) Apenas I, II, III e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 
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22.  De acordo com a CF/88, a respeito dos princípios 
fundamentais, assinale a alternativa correta: 

a) Constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil reduzir a pobreza e a 
marginalização. as desigualdades sociais e regionais. 

b) solução bélica dos conflitos; 

c) pluripartidarismo político 

d) repúdio ao terrorismo e a tortura; 

e) A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações. 

 

23. Em observância ao que dispõe a Constituição 
Federal de 1988, referente ao direito à obtenção de 
certidões, assinale a alternativa correta. 

a) O remédio constitucional que protege o direito de 
certidão é o mandado de segurança. 

b) O direito de obter certidão tem como finalidade a 
defesa de direitos e a defesa contra ilegalidade ou 
abuso de poder. 

c) O direito à obtenção de certidões tem como 
finalidades a defesa de direitos e o esclarecimento 
de situações de interesse de terceiros. 

d) O direito à obtenção de certidões em repartições 
públicas depende do pagamento de taxas, pois trata-
se de prerrogativa de todas as pessoas. 

e) O remédio constitucional destinado a proteger o 
direito de certidão é o habeas data. 

 

24. Os direitos individuais estão previstos na 
Constituição Federal de 1988. Acerca das 
disposições constitucionais desses direitos, assinale 
a alternativa correta. 

a) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação. 

b) O direito à liberdade inclui a liberdade de 
manifestação do pensamento, inclusive no 
anonimato. 

c) Aos autores, pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
direito este de caráter personalíssimo, sendo 
intransmissível, mesmo aos herdeiros. 

 

d) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, não 
comportando, no entanto, indenização por dano 
moral ou à imagem. 

e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia ou a noite, 
por determinação judicial. 

 

25. A lei considerará crime(s) inafiançável(is) e 
imprescritível (is) 

a) os crimes contra a administração pública. 

b) o terrorismo. 

c) os crimes eleitorais. 

d) o racismo. 

e) os crimes contra a ordem econômica. 

 

26. Constituem-se direitos sociais previstos no art. 6º 
da Constituição Federal: 

a) educação e assistência aos desempregados 

b) proteção à maternidade e infância, além da 
proteção ao adolescente e ao jovem. 

c) o direito a segurança, referindo-se a segurança 
pública. 

d) trabalho e respeito à integridade física e moral dos 
presos. 

e) moradia, considerada como sinônimo do direito de 
propriedade. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

27. A respeito das regras aplicáveis às empresas 
públicas, assinale a alternativa correta. 

a) As empresas públicas que tiverem por finalidade a 
exploração de atividade econômica serão 
dispensadas da obrigação de realizar licitação para a 
contratação de obras, bens e serviços. 

b) Os empregados públicos das empresas públicas 
terão acesso ao seu cargo público mediante a 
aprovação em concurso público. 

c) Os servidores das empresas públicas que explorem 
atividade econômica não se submetem à vedação de 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas. 

d) As empresas públicas submetem-se ao controle 
administrativo denominado supervisão ministerial. 

e) As empresas públicas somente poderão ser criadas 
na forma de sociedade anônima. 

 

28. Considerando as regras constitucionais acerca da 
acumulação remunerada de cargos públicos, assinale 
a alternativa correta. 

a) É admitida como regra geral, desde que exista 
compatibilidade de horários. 

b) A proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções, abrangendo, também, as sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público. 

c) Em caso de acumulação lícita, o teto remuneratório 
será calculado sobre a soma dos cargos. 

d) Sempre será possível a acumulação de dois cargos 
de professor. 

e) A proibição de acumulação remunerada não 
alcança os empregos públicos. 

 

29. O poder administrativo do qual se vale a 
Administração Pública para demitir um servidor que 
cometeu uma infração grave é denominado 

a) poder sancionatório. 

b) poder regulamentar. 

c) poder disciplinar. 

d) poder hierárquico. 

e) poder de polícia. 

 

30. Acerca dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta. 

a)  A presunção de legitimidade e veracidade dos atos 
administrativos gera a inversão do ônus da prova, de 
modo que cabe ao destinatário do ato comprovar a 
sua ilegalidade. 

b)  A autoexecutoriedade permite que todos os atos 
administrativos sejam executados diretamente pela 
administração pública, independentemente de 
intervenção ou confirmação judicial. 

c) A imperatividade é o atributo dos atos 
administrativos que permite à Administração impor 
obrigações independentemente de anuência dos 
administrados, caso das licenças, por exemplo. 

d) Todos os atos praticados pela Administração 
Pública são considerados atos administrativos. 

e) Conforme regramento constitucional acerca do 
tema, não é possível que particulares pratiquem atos 
administrativos. 

 

31. Considerando as regras e disposições doutrinárias 
e jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil 
do Estado, assinale a alternativa correta. 

a) A condenação do Estado em ação indenizatória 
ajuizada em razão de dano causado por servidor 
público enseja a responsabilização do servidor em 
ação regressiva, independente da configuração de 
dolo ou culpa na sua conduta. 

b) O servidor que, no exercício da função, causar dano 
a um terceiro, poderá responder juntamente com o 
Estado na ação indenizatória, caso tenha agido com 
dolo ou culpa. 

c) Para a responsabilização estatal é irrelevante que a 
conduta tenha sido comissiva ou omissiva. 

d) A participação da vítima para a ocorrência do 
evento danoso pode atenuar ou até mesmo excluir a 
responsabilização estatal. 

e) Todos os entes da Administração Pública 
respondem de forma objetiva, não sendo necessária 
a comprovação do dolo ou culpa do agente causador 
do dano. 
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32. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo 
de controle judicial dos atos administrativos 
praticados pela Administração Pública. 

a) Controle exercido pelo Tribunal de Contas 

b) Comissão Parlamentar de Inquérito. 

c) Pedido de Informação. 

d) Recurso Administrativo. 

e) Ação Popular 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

Sérgio Henrique 

33. O princípio da culpabilidade compreende: 

a) a capacidade mental de discernimento do agente no 
momento da conduta. 

b) a contrariedade entre o ordenamento jurídico em 
vigor e um fato típico praticado por alguém capaz. 

c) a estrita observância às formas e aos 
procedimentos exigidos na criação da lei penal e na 
elaboração de seu conteúdo normativo. 

d) o juízo de censura que recai sobre o agente que 
responsável por um fato típico e antijurídico, com o 
propósito de verificar a necessidade de imposição de 
pena. 

e) o ajuste perfeito entre o fato da natureza e a norma 
penal incriminadora. 

 

34. Carlos, 18 anos, durante a comemoração de sua 
aprovação no vestibular, ingere bebida alcoólica com 
seus amigos em um bar, apesar de não ter, com isso, 
qualquer intenção de ficar bêbado ou praticar 
crimes, mas tão só de comemorar seu sucesso nos 
estudos. Apesar disso, em razão da quantidade de 
cerveja que optou por ingerir, acaba ficando 
completamente embriagado e desfere quatro socos 
na face do ex-namorado de sua irmã, causando-lhe 
lesões gravíssimas. Considerando a hipótese 
narrada, é correto afirmar que a embriaguez de 
Carlos era completa e: 

a) involuntária, logo exclui a imputabilidade penal. 

b) culposa, logo exclui a imputabilidade penal. 

 

 

 

c) voluntária, não excluindo a imputabilidade penal e 
devendo ser reconhecida a agravante da embriaguez 
preordenada. 

d) culposa, mas não exclui a imputabilidade penal. 

e) voluntária, não excluindo a imputabilidade penal, 
devendo ser reconhecida a agravante da embriaguez 
preordenada. 

 

35. Assinale a opção correta de acordo com o CP 

a) O crime se considera consumado quando nele se 
reúnem, pelo menos, parte dos elementos de sua 
definição legal. 

b) A tentativa, salvo disposição em contrário, é punida 
com a pena correspondente à prevista para o crime 
na modalidade consumada, diminuída de um terço 
até a metade. 

c) O agente que, apesar de ter iniciado a execução do 
crime, voluntariamente impede o resultado 
responderá somente pelos atos por ele já praticados.  

d) Quando por ineficácia absoluta do meio empregado 
o resultado ilícito almejado nunca possa ser 
alcançado, o agente responderá pela tentativa. 

e) O dever de agir incumbe somente a quem com o seu 
comportamento anterior, tiver dado causa ao 
resultado delituoso, quando se trata de omissão 
penalmente relevante. 

 

36. Em relação à ação penal, marque a alternativa 
correta. 

a) A ação penal pública incondicionada é aquela cuja 
titularidade a lei a declara privativa do ofendido. 

b) A ação penal, em alguns casos, tem a sua iniciativa 
atribuída por lei ao ofendido, por intermédio de 
queixa ou representação.  

c) Em caso de morte ou ausência do ofendido o direito 
de representação, passa ao ascendente, descendente, 
cônjuge ou irmão, nesta ordem.   

d) A representação será irretratável depois de 
oferecida a denúncia. 

e) A queixa-crime pode ser dirigida à autoridade 
policial, judiciária ou ministerial. 
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37. Em relação à punibilidade no Código Penal e suas 
causas de extinção, assinale a opção correta. 

a) No crime de peculato culposo, havendo a reparação 
do dano no decorrer do inquérito policial, extinguir-
se-á a punibilidade do infrator. 

b) A morte do agente resulta na extinção da sua 
punibilidade e, mesmo que depois da sentença 
extintiva se comprovada a falsidade documental da 
certidão de óbito, a sentença será mantida.  

c) Nos crimes de ação penal privada, a extinção da 
punibilidade pela renúncia e pelo perdão do 
ofendido está condicionada à aceitação do 
querelado. 

d) O juiz não pode reconhecer a isenção de pena em 
favor de autor de crime de homicídio. 

e) Extingue-se a punibilidade do agente com o 
pagamento integral ou o parcelamento do tributo ou 
contribuição social devida, nos crimes tributários. 

 

38. Carlos, funcionário público no exercício de suas 
atribuições, prestava atendimento no balcão de uma 
repartição quando necessitou buscar um carimbo no 
interior de seu gabinete para concluir um 
procedimento. Por negligência de Carlos, o Notebook 
que usava, pertencente à instituição, ficou à mostra, 
totalmente desvigiado, às vistas de Pedro que 
recebia o atendimento. Quando o Carlos retornou, 
não encontrou mais Pedro e observou ainda que o 
Notebook da instituição havia sumido. Registrado o 
fato na delegacia de polícia, as investigações 
apontaram que Pedro havia furtado o computador, 
que não foi recuperado. 

Nesse caso, Carlos: 

a)  não praticou crime, uma vez que não anuiu à 
conduta delitiva de Pedro. 

b) praticou o crime de furto na modalidade 
participação, por isso, será condenado às penas 
cominadas para esse crime, na medida de sua 
culpabilidade. 

c)  praticou peculato culposo e caso ele repare o dano 
à sua instituição até o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, poderá ter a sua 
punibilidade extinta.  

d)  cometeu crime de peculato-furto, pois concorreu 
para a realização do fato delituoso, entretanto,  

 

poderá ser reconhecida a atipicidade do fato pelo 
princípio da insignificância. 

e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

39. Nos crimes de ação pública o inquérito policial 
será iniciado, exceto: 

a) de ofício pela autoridade policial; 

b) mediante requisição da autoridade judiciária;  

c) mediante requisição do Ministério Público; 

d) a requerimento do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo; 

e) pelo escrivão de polícia mediante portaria. 

 

40.  Acerca do instituto da ação penal, assinale a 
alternativa correta: 

a) Nos crimes de ação pública, esta será promovida 
por queixa-crime do Ministério Público, mas 
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do 
Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido 
ou de quem tiver qualidade para representá-lo; 

b) Somente no caso de morte do ofendido, o direito de 
representação passará ao cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão; 

c) Seja qual for o crime, quando praticado em 
detrimento do patrimônio ou interesse da União, 
Estado e Município, a ação penal será pública; 

d) A representação será irretratável, depois de 
recebida a denúncia; 

e) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que 
caiba a ação pública, fornecendo-lhe, verbalmente 
ou por escrito, informações sobre o fato e a autoria 
sem necessidade de indicar o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção, pois tais circunstâncias 
devem ser apuradas no curso do procedimento 
investigatório. 
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41.  Determinará a competência jurisdicional, exceto: 

a) o lugar da infração; 

b) o domicílio ou residência do réu; 

c) a natureza da infração; 

d) o domicílio ou residência da vítima; 

e) a conexão ou continência; 

 

42. Sobre o instituto da prova no processo penal, 
assinale a alternativa correta: 

a) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação 
da prova produzida em contraditório judicial, 
podendo, contudo, fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos 
na investigação; 

b) São inadmissíveis, podendo ser aproveitadas no 
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as 
obtidas em violação a normas constitucionais ou 
legais; 

c) Quando a infração deixar vestígios, será 
prescindível o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo supri-lo a confissão do 
acusado; 

d) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 
haverem desaparecido os vestígios, a prova 
testemunhal poderá suprir-lhe a falta; 

e) O juiz pode permitir que a testemunha manifeste 
suas apreciações pessoais.  

 

43. Sobre cadeia de custódia e a prova pericial, 
assinale a alternativa correta: 

a) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de 
todos os procedimentos utilizados para manter e 
documentar a história cronológica do vestígio 
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para 
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 
reconhecimento até o descarte; 

b) Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde 
descreverão minuciosamente o que examinarem, 
sem necessidade de responder aos quesitos 
formulados pela autoridade; 

c) O exame de corpo de delito somente poderá ser 
feito em dia útil da semana e a qualquer hora; 

d) A autópsia será feita pelo menos oito horas depois 
do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos  

 

sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes 
daquele prazo, o que declararão no auto; 

e) Os cadáveres serão sempre fotografados na posição 
em que forem encontrados, bem como, todas as 
lesões externas e vestígios deixados no local do 
crime. 

 

44. Considera-se em flagrante delito, exceto quem: 

a) está cometendo a infração penal; 

b) acaba de cometê-la; 

c) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que 
faça presumir ser autor da infração; 

d) é encontrado, logo depois, em situação que faça 
presumir ser ele autor da infração, independente de 
estar em poder de instrumentos, armas, objetos ou 
papéis; 

e) Nas infrações permanentes, entende-se o agente 
em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência. 

 
 

NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA 

Alexandre Herculano 

45. Quanto ao ambiente o local de crime pode ser 
classificado em 

a) Local externo 

b) Local imediato  

c) Local mediato 

d) Local de homicídio 

e) Local de incêndio   

 

46. Quanto à natureza local de crime pode ser 
classificado em, EXCETO: 

a) Local de Homicídio 

b) Local de Arrombamento 

c) Local de Explosão 

d) Local de mediato 

e) Local de crime contra o Meio Ambiente   
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47. Quanto à preservação o local de crime pode ser 
classificado em 

a) Local idôneo 

b) Local de arrombamento 

c) Local mediato 

d) Local imediato 

e) Local de crime contra o Meio Ambiente   

 

48. Quanto à disposição dos vestígios o local de crime 
pode ser classificado em 

a) Local idôneo 

b) Local relacionado 

c) Local legal 

d) Local ilegal 

e) Local de crime contra o Meio Ambiente   

 

49. Sobre os locais de crime, assinale a alternativa 
correta. 

a) É dever do perito criminal dirigir-se ao local de 
crime, providenciando para que não sejam alterados 
o estado e conservação das coisas. 

b) Quando os vestígios foram mantidos inalterados, 
desde a ocorrência dos fatos até o seu completo 
registro, o local de crime é classificado como 
inidôneo. 

c) O local de crime imediato é onde se concentra a 
maior parte dos vestígios, enquanto o local mediato 
é a região adjacente à área imediata em que ocorreu 
o fato delituoso. 

d) Todo local de crime consiste de um espaço físico, 
sendo inimaginável uma localidade virtual de onde 
se possam extrair vestígios. 

e) Arrombamentos são comuns em locais de crimes 
relacionados à morte violenta, mas não aos crimes 
contra o patrimônio. 

 

50. Assinale a alternativa correta. 

a) A Criminalística não estuda as circunstâncias do 
crime cometido. 

b) A Criminalística se relaciona com todas as ciências, 
menos com Medicina Legal. 

c) A Criminalística se relaciona com todas as ciências. 

 

d) A Criminalística não é necessária nas investigações 
policiais. 

e) O exame de local de crime não revela vestígio. 

 

 

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL 

Alexandre Herculano 

51.  O Algor mortis é uma técnica muito utilizada na 
perícia forense, já que permite ao perito criminal 
identificar 

a) morte sem resposta inflamatória. 

b) primeiro estágio do Rigor mortis 

c) resfriamento do cadáver e estimativa do tempo de 
óbito. 

d) morte de animais provocada por outros animais. 

e) morte de animal resultada de agressão humana. 

 

52. Qual é o significado do sinal de Lichtenberg? 

a) Tatuagem identificadora de determinados grupos 
criminosos, em presídios. 

b) Figura formada pela impregnação cutânea dos 
resíduos de projétil de arma de fogo, em disparos a 
média distância. 

c) Figura arborescente cutânea, típica da região de 
saída da descarga elétrica industrial de alta tensão. 

d) Lesões puntiformes nas pleuras pulmonares, 
procedentes de fenômenos vasomotores, comuns em 
vítimas de asfixia. 

e) Lesões tegumentares arboriformes, procedentes de 
fenômenos vasomotores, às vezes presentes em 
vítimas de descargas elétricas atmosféricas (raios). 

 

53. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta em que ocorrem os períodos de fenômenos 
transformativos destrutivos. 

a) Coliquativo; coloração; gasoso; esqueletização. 

b) Coliquativo; gasoso; coloração; esqueletização. 

c) Coloração; coliquativo; gasoso; esqueletização. 

d) Coloração; gasoso; coliquativo; esqueletização. 

e) Gasoso; coloração; coliquativo; esqueletização. 
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54. Sulco cervical oblíquo, de profundidade desigual e 
com área de interrupção, com fundo escoriado, 
comumente está presente em morte por 

a) estrangulamento. 

b) enforcamento. 

c) sufocação direta. 

d) sufocação indireta. 

e) esganadura. 

 

55. Após um exame ginecológico, o médico-
legista respondeu NÃO ao quesito relacionado à 
existência de conjunção carnal em uma pericianda. 
Dentre as seguintes variáveis, qual é a que melhor se 
encaixa com a resposta presente no laudo? 

a) Ausência de rotura himenal. 

b) Presença de hímen complacente com gravidez. 

c) Presença de fosfatase ácida na vagina. 

d) Presença de hímen complacente sem gravidez. 

e) Presença de contaminação venérea. 

 

56. É correto o que se afirma, EXCETO em:  

a) Pericia percipiendi é aquela em que o perito é 
chamado para conferir, técnica e cientificamente, um 
fato sob a ótica quantitativa e qualitativa.  

b) A perícia, segundo seu modo de realizar-se, pode 
ser sobre o fato a analisar (pericia deducendi) ou 
sobre uma perícia já realizada (pericia percipiendi).  

c) Pericia deducendi é a análise feita sobre fatos 
pretéritos com relação àqueles sobre os quais possa 
existir contestação ou discordância das partes ou do 
julgador.  

d) Define-se perícia médico-legal como um conjunto 
de procedimentos médicos e técnicos que tem como 
finalidade o esclarecimento de um fato de interesse 
da justiça. 

e) A pericia percipiendi sobre um fato a analisar. 

 

57. Assinale a alternativa que apresenta a lesão típica 
causada pela eletricidade cósmica. 

a) sinal de Jenesi 

b) marca elétrica de Jellinek 

c) mancha de Tardieu 

 

d) marca de Lichtenberg 

e) metalização elétrica 

 

58.  Com relação às lesões por ação perfurocortante, 
assinale a alternativa CORRETA quanto à lesão e 
suas características: 

a) são representados, sempre, pelos instrumentos de 
um gume. 

b) Agem por pressão e por secção. 

c) causam lesões punctórias. 

d) causam esmagamento. 

e) são sempre de ação simples. 

 

59. O respectivo sinal de balística resulta da 
impregnação de grãos de pólvora incombusta que 
alcançam o corpo e se incrustam na pele, orientando 
a perícia quanto à posição da vítima e do agressor. 
Trata-se do sinal de:  

a) orla de enxugo. 

b) zona de esfumaçamento. 

c) zona de tatuagem. 

d) zona de chamuscamento. 

e) orla de escoriação ou contusão 

 

60. Em relação aos mecanismos de ação, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) Os agentes perfurocontudentes onde a lesão 
acontece mais pelo peso e força com que eles são 
usados do que pelo deslizamento do gume.  

b) Os agentes perfurantes atuam por pressão em um 
ponto de contato, rompendo as fibras e causando 
danos internos bem maiores do que o pequeno 
orifício de entrada. 

c) Os agentes cortantes atuam em contato com o 
corpo, que se dá por uma linha do gume, cortam por 
deslizamento e pressão, geralmente sem maior 
profundidade. 

d) Os agentes contundentes atuam por choque, 
pressão ou deslizamento no contato com a superfície 
plana, como regra. 

e) Os agentes perfurocortantes onde além da 
perfuração, por pressão, ocorre ação lateral, 
resultando corte. 
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NOÇÕES DE ODONTOLOGIA LEGAL 

Alexandre Herculano 

61. Com relação à classificação dos documentos 
odonto-legais, analise as afirmativas a seguir. 

I. Quanto à sua procedência, um documento odonto-
legal pode ser oficial ou oficioso. 

II. Quanto à sua finalidade, um documento odonto-
legal pode ser administrativo ou judicial. 

III. Quanto ao seu conteúdo, um documento odonto-
legal pode ser verdadeiro ou falso. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa III estiver correta. 

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

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

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

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

62.  Avalie os documentos odonto-legais, relacionados 
a seguir 

I. Notificação obrigatória; 

II. Atestado; 

III. Relatório; 

IV. Parecer; 

V. Depoimento oral; 

VI. Consulta. 

Assinale: 

a) se todos forem aceitos judicialmente. 

b) se somente I, II, III e IV forem aceitos judicialmente. 

c) se somente I, II, III, IV e V forem aceitos 
judicialmente. 

d) se somente I, II, III, V e VI forem aceitos 
judicialmente. 

e) se somente II, III e IV forem aceitos judicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

63. A Odontologia Legal, pelo menos é o que pode 
parecer aos menos avisados, tem três áreas 
precípuas de atuação. Assim, entre elas temos:   

a) A identificação de indivíduos achados em 
investigações criminais e/ou em desastres em 
massa. 

b) Exames em agressões sexuais, maus-tratos infantis 
e em situações de defesa pessoal. 

c) A identificação de indivíduos achados em vítimas 
afogadas. 

d) Exame diagnóstico em dentes de humanos e 
animais. 

e) o exame e a avaliação de mordeduras caninas. 

 

64. Odontologia Legal é a especialidade que tem como 
objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, 
químicos e biológicos que podem atingir ou ter 
atingido o homem, vivo, morto ou ____________, e 
mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões 
parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis.  

a) doente 

b) ossada 

c) dentina 

d) crânio 

e) animal 
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65. O cirurgião-dentista, odontolegista ou não, poderá 
ser solicitado nos casos descritos a seguir, Exceto.   

a) Para a determinação da idade que é fator 
fundamental para verificar a imputabilidade do 
agente no cometimento de um crime e no seu 
apenamento. 

b) Na ocorrência de lesões corporais que atinjam a 
região oral. 

c) Numa questão de estelionato, o cirurgião-dentista, 
funcionando como perito, pode ser solicitado para 
avaliar o tipo de trabalho realizado em um paciente, 
bem como os materiais utilizados. Essa perícia se 
torna necessária para ver o grau de congruência e de 
verossimilhança entre as anotações no prontuário 
odontológico, a versão passada para o paciente e a 
realidade constatada in loco. 

d) Verificar a falsidade nos crimes como documentos 
falsos emitidos na área de saúde pública. 

e) O cirurgião-dentista, na função de perito, terá, 
quando chamado, que esclarecer à autoridade 
requisitante a falsidade técnica do conteúdo 
documental, no que tange à Odontologia e suas 
especialidades, bem como examinar os registros 
odontológicos (prontuários) do emitente, para ver o 
que deles consta em relação ao suposto paciente e se 
existe arquivada a cópia ou segunda via do 
documento. 

 

66. A notificação odontológica, para que cumpra suas 
finalidades legais, e a fim de que o cirurgião-dentista 
tenha sua responsabilidade resguardada, deverá 
conter: 

a) A identificação do paciente 

b) Horário e a data em que o paciente foi atendido 

c) Carimbo esclarecedor do dentista. 

d) Local e data do atendimento 

e) Assinatura do cirurgião-dentista que está 
realizando a notificação 

 

67. Os documentos odontolegais quanto à sua 
procedência classifica como  

a) oficial 

b) judicial 

c) requisitivo 

 

d) legal 

e) favorável 

 

68. Os documentos odontolegais quanto à sua 
finalidade classifica como 

a) legal 

b) oficial 

c) verdadeiro 

d) administrativo 

e) original 

 

69. Os documentos odontolegais quanto ao seu 
conteúdo classifica como 

a) falso 

b) oficial 

c) legal 

d) administrativo 

e) judicial 

 

70. A comunicação compulsória é um documento que 
relata fatos, de índole odontológica ou não, 
observados ou constatados no exercício da 
profissão, e que, por força de lei, o cirurgião-dentista 
tem obrigação de comunicar. Inclui a comunicação 
de, EXCETO: 

a) Acidentes de trabalho 

b) Crimes de trânsito 

c) Moléstias infectocontagiosas 

d) Mesopatias 

e) Crimes de ação pública 
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BIOLOGIA 

André Davilla 

71. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, 
indica-se que 44% dos brasileiros deixaram de 
comer carne na pandemia. Em segundo lugar vem 
frutas com redução de 41%, seguido de hortaliças e 
legumes com 37%. Em relação à digestão estes 
alimentos, é correto afirmar: 

a) Frutas apresentam carboidratos que somente são 
digeridos no intestino. 

b) A celulose (polissacarídeo) encontrada nas 
hortaliças tem sua digestão iniciada na boca. 

c) Todos os alimentos citados não sofrem digestão 
estomacal. 

d) Carnes têm a digestão iniciada no estômago, por 
meio de enzimas como a pepsina.  

e) O intestino delgado secreta tripsina que é uma 
enzima encarregada da digestão das vitaminas 
presentes nas frutas e legumes. 

 

72. Um agente de necropsia ao examinar um cadáver 
de vítima de homicídio, notou, ao examinar o fígado, 
a ausência da vesícula biliar. Ao ter acesso ao 
histórico da vítima, constatou-se que esta tinha 
sofrido colecistectomia. Este procedimento pode 
gerar como consequências:  

a) Dificuldades na digestão de alimentos gordurosos.  

b) Óbito por incapacidade de produção de bile.  

c) Dificuldade na digestão de alimentos ricos em 
carboidratos.  

d) fraqueza e eventualmente óbito por incapacidade 
de absorver proteínas. 

e) aumento excessivo na absorção de quilomicrons, 
gerando elevado risco de infarto. 

 

73. Consiste em um órgão primariamente secretor, 
situado na região retroperitoneal, abaixo do fígado e 
próximo à curva duodenal. Apresenta células 
especializadas na produção de enzimas e hormônios 
peptídicos.    

O texto se refere a qual dos órgãos abaixo? 

a) baço 

b) rim 

 

c) pâncreas 

d) mesentério 

e) intestino  

 

74. O Sars-cov-2 é o vírus que causa a COVID19. Ele 
pertence a uma família de vírus conhecida por 
ocasionar síndromes respiratórias agudas. De modo 
geral, ele invade células do epitélio pulmonar, fato 
que culmina com a redução na absorção de oxigênio 
e consequente hipoxia generalizada do organismo. 
Isso ocorre pois: 

a) O epitélio dos brônquios, onde ocorre absorção do 
oxigênio é danificado. 

b) O epitélio dos alvéolos, onde ocorre a absorção do 
oxigênio é danificado. 

c) O epitélio da traqueia é danificado, impedindo a 
absorção do ar.  

d) O epitélio dos bronquíolos é danificado, impedindo 
a passagem do ar. 

e) Ocorre oclusão das vias aéreas devido ao dano 
generalizado no epitélio do sistema respiratório 
superior. 

 

75. Sobre o sistema respiratório, verifique a 
veracidade das sentenças abaixo e assine a 
alternativa que julgar correta.  

I. O processo de passagem do oxigênio para o sangue é 
denominado ventilação pulmonar e ocorre graças a 
atuação de força muscular gerada pelo diafragma.  

II. Diferenças nas pressões parciais de oxigênio geram 
a condição ideal para a liberação deste gás no espaço 
intersticial. O mesmo processo físico-químico é 
responsável pela ligação do O2 à hemoglobina nos 
alvéolos pulmonares.   

III. O gás carbônico gerado no metabolismo celular é 
transportado majoritariamente ligado à 
hemoglobina, passando para o espaço capilar e 
celular por simples difusão, como o gás oxigênio.  

a) Somente I está incorreta. 

b) II e III estão incorretas. 

c) Somente III está correta. 

d) I, II e III estão corretas.   

e) I e III estão incorretas.   



18 
Simulado Especial – Concurso ITEP-RN – (Agente de Necropsia) – 24/04/2021 

 

 

76. O agente de necropsia ao efetuar incisão na região 
cervical anterior, irá observar a seguinte disposição 
anatômica no sentido ventro-dorsal (antero-
posterior): 

a) Esôfago, traqueia e coluna. 

b) cartilagem tireoide, nasofaringe, coluna. 

c) traqueia, glândula tireoide, esôfago. 

d) esôfago, cartilagem tireoide, faringe. 

e) traqueia, esôfago, coluna.  

 

77. A atuação de diferentes tipos de energia sobre os 
tecidos do corpo pode ocasionar lesões. As 
circunstâncias que deram origem a este fenômeno 
podem acabar sendo alvo de investigação, sendo 
objeto de análise da medicina legal. Quando uma 
lesão acontece, observa-se uma cascata de reações 
que irão resultar na formação de um coágulo, 
obstruindo eventuais rupturas de vasos e auxiliando 
na reconstrução do tecido lesionado. Sobre esta 
cascata de reações, assine a alternativa incorreta. 

a) A fibrina é gerada a partir do fibrinogênio, 
promovendo a formação de uma verdadeira rede 
que retem células do sangue.  

b) Há participação de fatores teciduais e sanguíneos, 
envolvendo as plaquetas. 

c)  Os íons Na+ (sódio) são importantes para ativação 
do fator X que irá promover a formação de trombina.  

d) A trombina participa da transformação de 
fibrinogênio em fibrina.  

e) Muitos fatores de coagulação são formados a partir 
de vitamina K, por atuação hepática.  

 

78. O sistema cardiovascular tem como principal 
função o transporte de substâncias essenciais para 
manutenção, controle e desenvolvimento do 
organismo entre os tecidos que o compõe. Ele 
apresenta o coração como principal órgão, 
responsável pela força propulsora do tecido 
hemático.  

Sobre este órgão, é correto afirmar: 

a) O coração se encontra na porção medial do tórax, à 
frente do pulmão esquerdo e do mediastino e atrás 
do esôfago.  

 

 

b) Consiste em uma massa oca de musculatura lisa, 
formada por dois átrios e dois ventrículos.  

c) Apresenta válvulas atrioventriculares que separam 
os átrios dos ventrículos, sendo a válvula mitral 
presente entre o átrio e o ventrículo esquerdos.  

d) O átrio esquerdo é conectado à artéria aorta, que 
leva o sangue ao corpo.  

e) O ventrículo direito recebe sangue oxigenado do 
átrio direito, através da válvula tricúspide.  

 

79. O coração apresenta seu funcionamento em ciclos 
alternados de contração e relaxamento, que geram a 
força necessária para que o sangue percorra seu 
caminho no corpo. Sobre este processo, assine a 
alternativa correta. 

a) O ciclo se inicia com a sístole atrial, que força o 
sangue para os ventrículos em diástole. Os 
ventrículos entram em sístole durante a diástole 
atrial, impulsionando o sangue para o corpo e para 
os pulmões.  

b) O átrio esquerdo entra em sístole, preenchendo o 
ventrículo esquerdo. Este entra em diástole que 
permite o preenchimento do átrio direito. Então, o 
ventrículo direito entra em sístole impulsionando o 
sangue para os pulmões.  

c) O ciclo se inicia com a sístole atrial, que força o 
sangue para os pulmões. Os ventrículos entram em 
sístole durante a diástole atrial, impulsionando o 
sangue para o corpo. 

d) O átrio direito entra em sístole, preenchendo o 
ventrículo direito. Este entra em diástole 
impulsionando o sangue para os pulmões. Então, o 
ventrículo direito entra em sístole impulsionando o 
sangue para o corpo.  

e) O ciclo se inicia com a diástole atrial, que força o 
sangue para os ventrículos em sístole. Os ventrículos 
entram em diástole durante a sístole atrial, 
impulsionando o sangue para o corpo e para os 
pulmões.  
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80. Ao efetuar uma necropsia, o agente notou grande 
quantidade de sangue na cavidade peritoneal e 
ruptura da veia porta hepática. Esta veia é 
importante pois: 

a) Leva sangue ao sistema porta hepático, que integra 
intestinos, rins e baço. 

b) É formada por veias mesentéricas que levam 
sangue do coração aos intestinos.  

c) Integra as veias que levam sangue do intestino para 
o baço. 

d) Leva sangue dos intestinos, baço e estômago para o 
fígado.  

e) Leva sangue do fígado para a veia cava abdominal.    
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Preencha o Gabarito! 
 

http://bit.ly/Simulado-ITEP-RN-Agente-Necropsia-24-04  
 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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