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Apresentação

Olá, tudo bem?

O livro Médico Legista - Preparatório para Concursos - 2ª Edição é o mais organizado, completo e 
atualizado livro para os Médicos Legistas que desejam ser aprovados nos concursos de todo o país 
nas mais diversas especialidades da Medicina Legal.

Espero que esta obra faça a diferença em seus estudos e que o tão sonhado objetivo de ser 
aprovado na prova seja alcançado. Por este motivo, fizemos uma vasta análise no cenário de provas 
de concursos nos últimos anos. Desta forma, conseguimos ter uma visão mais clara sobre os con-
teúdos mais relevantes. Este trabalho prévio nos permitiu criar um produto mais completo e mais 
eficiente que atende às necessidades de um médico que prestará concurso público.

Vamos às ferramentas didáticas:

• DICAS DE ESTUDO. Planejamento da rotina de estudos baseado na proposta pedagógica do 
livro. Mais detalhes sobre esta ferramenta podem ser lidos no tópico: "Como ler este livro”.

• CRIANDO SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. Traremos para você dicas para criarem seus resumos, 
mapas mentais, focar nos estudos e se organizar da melhor maneira possível!

• QUESTÕES CATEGORIZADAS. Todas as questões são organizadas por assuntos e por grau de 
dificuldade, de acordo com o seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

• COMENTÁRIOS EM CADA ALTERNATIVA. Todas as alternativas possuem breves comentários, 
independentemente de estarem certas ou erradas.

• DICA DO AUTOR. Explicação adicional aos comentários das alternativas. Aparecerá nas ques-
tões que o autor julgar importante incluir este recurso.

• RESUMO  PRÁTICO. Síntese do assunto abordado nas questões estruturado de forma esque-
matizada.

• REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As fontes utilizadas privilegiam os livros mais recomendados 
em editais e estão devidamente identificadas nas referências.

Medico Legista 2 edicao.indb   5Medico Legista 2 edicao.indb   5 24/07/2020   11:27:3424/07/2020   11:27:34



• Para começar, preciso lhe dizer que este livro não é um livro qualquer!  

• Acreditamos que a ausência de um método de estudo é o principal fator de repro-
vação. Como o nosso papel é ajudá-lo a alcançar o seu sonho de ser aprovado em 
um concurso público, incluímos nesta obra um roteiro de estudo para guiá-lo e 
alimentá-lo com as ferramentas necessárias ao aprendizado. 

 
• Então as suas missões são: estudar, consumir e devorar estas páginas!  

Esteja livre para rabiscar, sublinhar, destacar, circular e escrever! O importante é 
produzir e garantir o seu sucesso nas provas!

 
• O nosso objetivo é ajudá-lo a conquistar a sua meta! Muitas vezes, encorajando-o e incentivan-

do-o para continuarmos juntos na missão! 

Como ler este livro?

• Organize o seu tempo  

• Evite distrações  

• Exercite seu conhecimento resolvendo as questões  
e depois analise os comentários validando seu raciocínio

• Leia os resumos práticos com bastante atenção e quando necessário,  
assista a videoaulas.

Quem avisa, amigo SANAR é...
COMO FAZER UM BOM RESUMO?

• L E I A com atenção 
• Marque/grife as palavras-chave
• Escreva o resumo com as suas próprias palavras
• Organize as ideias principais
• Faça muitos exercícios para fixar o assunto! Pode ser logo após a leitura, no fim de semana... 

Faça o que for melhor de acordo com a sua rotina, mas sempre organizando o seu planner de 
estudos!

Conceitos

Como se manter focado nos estudos?
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Como fazer um mapa mental?

O mapa mental é uma ferramenta para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico. 

• Identifique de onde virá a informação e qual o seu OBJETIVO.
• Comece com o TÍTULO. Coloque-o no CENTRO da folha, normalmente dentro de uma elipse. 

• A partir do título, puxe linhas que representam INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AO TÍTULO. É reco-
mendado que essas informações sejam apenas palavras.

• O ideal é COLORIRMOS o nosso mapa mental! Junte aí as suas canetas coloridas!
• Use FIGURAS e DESENHOS o máximo que você puder para solidificar ainda mais as informações.
• TREINE! O mapa mental pode ser a ferramenta para que o seu cérebro organize melhor as infor-

mações. A prática leva à perfeição!

ILUSTRAÇÃO DE MAPA MENTAL

TÍTULO
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Checklist do edital

De olho no edital!
Faça aqui o acompanhamento dos próximos editais das provas que você irá realizar e 
em breve virá a sua aprovação! 

A organização, estudo e acompanhamento é fundamental!
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Traumatologia Forense 7
Leonardo Mendes Cardoso

01 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIENTÍFICA/
PR – UFPR – 2007) O encontro na perícia 

de necropsia de uma ferida perfurocontusa, de 
forma elíptica, de 1 cm de diâmetro, com zona 
de contusão, enxugo, aréola equimótica e zona 
de tatuagem indica:

 Ⓐ Orifício de entrada de tiro a longa distância.
 Ⓑ Orifício de entrada de tiro encostado.
 Ⓒ Orifício de entrada de tiro a curta distância.
 Ⓓ Orifício de saída de tiro encostado.
 Ⓔ Orifício de saída à queima-roupa.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: os elementos que saem da 
boca do cano da arma num disparo são, por 
ordem do menor para o maior alcance, a cha-
ma, a fuligem ou fumaça, os grãos de pólvora 
combusta e/ou incombusta e, por fim, o projétil 
de arma de fogo. Num disparo feito em ângulo 
reto com o corpo da vítima o orifício de entrada 
será circular e simétrico com a orla de escoria-
ção ou de contusão. Orifícios elípticos e assimé-
tricos com orla de escoriação ou de contusão 
são comuns em disparos em ângulo inclinado. 
Neste caso temos zona (orla) de contusão (ou 
de escoriação), orla de enxugo, aréola equimó-
tica (sufusão hemorrágica no entorno da ferida 
de entrada) e zona de tatuagem que corres-
ponde à impregnação de grãos de pólvora na 
epiderme ao redor da ferida de entrada. Pela 
zona de tatuagem indicada o disparo só pode 
ter sido feito na curta distância ou à queima-
-roupa.

Fonte: Acervo Pessoal do Autor.
Legenda: da esquerda para a direita, seta 1 = massa de 
mira; seta 2 = chama; seta 3 = fumaça ou fuligem; seta 
4 = grãos de pólvora; e seta 5 = PAF

RESOLUÇÃO:
Alternativa A: INCORRETA. Só apareceriam no caso 
mencionado na alternativa um orifício de en-
trada de formato circular ou elíptico, a orla de 
contusão ou de escoriação, a orla de enxugo e 
a aréola equimótica.
Alternativa B: INCORRETA. Em tiros de encosto ha-
verá a Câmara de Mina de Hoffmann em locais 
com anteparo ósseo ou o Sinal de Werkgartner, 
que representa a marca da boca da arma es-
tampada na pele em locais sem anteparo ósseo.
Alternativa C: CORRETA. Como já explicado, a zona 
de tatuagem é obrigatória nesta distância de 
disparo, sendo possíveis ainda os surgimentos 
das zonas de chamuscamento e/ou de esfuma-
çamento. Esse tipo de lesão em formato elípti-
co é esperado em tiro de curta distância com 
disparo efetuado em ângulo inclinado.
Alternativa D: INCORRETA. Orifícios de saída tendem 
a ser maiores que os de entrada, sendo irregula-
res e não apresentando os sinais característicos 
vistos naqueles orifícios de entrada.
Alternativa E: INCORRETA. Vale aqui a mesma orien-
tação para a alternativa anterior.
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320 ▕ Traumatologia Forense

RESPOSTA: Ⓒ

02 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIENTÍFICA/
PR – UFPR – 2007) Numere a coluna da di-

reita com base na informação da coluna da es-
querda.

Coluna 1ª Coluna 2ª

1. Instrumento perfurante (    ) Ferida incisa

2. Instrumento cortante (    ) Equimose

3. Instrumento contundente (    ) Ferida punctória

4. Instrumento cortocontundente (    ) Ferida cortocontusa

5. Instrumento perfurocortante (    ) Ferida perfuroincisa

Assinale a alternativa que apresenta a sequên-
cia correta da coluna da direita, de cima para 
baixo.

 Ⓐ 5,1,2,4,3.
 Ⓑ 3,4,5,2,1.
 Ⓒ 5,1,3,4,2.
 Ⓓ 2,3,4,5,1.
 Ⓔ 2,3,1,4,5.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Os objetos são classificados por 
meio do exame das lesões encontradas na pe-
rícia médico-legal e os consequentes achados 
permitem o conhecimento da dinâmica dos 
fatos. Assim será possível estabelecer o nexo 
de causa ou de causalidade. Os objetos, com 
base no exposto, serão classificados conforme 
as ações empreendidas. A terminação “...nte” 
indica “ação de...”. Portanto, o objeto cuja ação 
é de cortar será classificado como cortante, e 
assim por diante. As lesões ou feridas nunca 
terminarão em “...nte”, pois são o resultado das 
ações e não as causadoras das ações. Uma ação 
cortante vai gerar uma ferida incisa, por exem-
plo. Muito cuidado ao ler a questão, pois ela es-
pecifica que a ordem a ser considerada deverá 
ser a “de cima para baixo”.
RESPOSTA: Ⓔ

Considere o texto abaixo para responder às 
questões 3 a 6.

Um senhor com 73 anos de idade, aposenta-
do por tempo de serviço como trabalhador da 
construção civil, chegou ao IML com ofício de 
solicitação de perícia do tipo exame de corpo 
de delito, referente a acidente de trânsito com 
atropelamento por motocicleta, que ocorre-
ra há cerca de 15 anos. No exame físico atual, 
constatou-se restrição da movimentação de fle-
xão da articulação do joelho direito em 30º e 
atrofia da musculatura do membro inferior ho-
molateral. Neste sentido:

03 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/TO – 
CES-PE – 2008) O legista deve assinalar em 

seu laudo que houve sequela permanente com 
debilidade de membro inferior direito conse-
quente ao atropelamento pela motocicleta, ba-
seado no exame físico direto.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Esta questão foi idealizada para 
que o concorrente responda se a afirmação 
feita é falsa ou verdadeira. Em primeiro lugar, 
devemos nos lembrar de que a realização de 
perícias de DPVAT no Brasil é de responsabilida-
de dos IMLs a partir da promulgação da Lei n. 
8.441/1992, que em seu Art. 5º § 5º aduz que o 
instituto Médico-Legal – IML – da jurisdição do 
acidente também quantificará as lesões físicas 
ou psíquicas permanentes para fins de segu-
ro previsto nesta lei, em laudo complementar, 
no prazo médio de noventa dias do evento, de 
acordo com os percentuais da tabela das condi-
ções gerais de seguro de acidente suplementa-
da, nas restrições e omissões desta, pela tabela 
de acidentes do trabalho e da classificação in-
ternacional das doenças (Lei n. 8.441/1992).
No entanto, as perícias de DPVAT levam em 
conta a quantificação do dano com base em 
Tabela da SUSEP – Superintendência de Segu-
ros Privados. Como os IMLs lidam com casos 
geralmente relacionados à esfera criminal, seus 
peritos se valem do Art. 129 do Código Penal 
– lesões corporais – para realizarem as quantifi-
cações dos danos, enquanto a Tabela da SUSEP 
se baseia em cálculos percentuais. Tal conflito 
acaba por gerar confusões, uma vez que não 
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321▏Leonardo Mendes Cardoso

deveria ser da competência dos legistas dos 
IMLs a realização de perícias de DPVAT.
Por sua vez, é preciso lembrar sempre de que 
em termos de DPVAT é necessário que a lesão 
já esteja consolidada, uma vez que serão ava-
liadas as sequelas restantes do sinistro e que 
deveremos perceber, enquanto peritos, se elas 
são totais ou parciais, completas ou incomple-
tas caso se enquadrem em algum dos graus 
previstos – residual, leve, moderado ou grave.
O prazo de 90 dias poderá não ser suficiente 
para que ocorra a devida consolidação dos da-
nos, prejudicando as avaliações periciais. Outro 
dado importante a ser considerado na questão 
é que os parâmetros lá anotados dizem respei-
to a uma quantificação com base no Código Pe-
nal e não na Tabela da SUSEP. Assim, tal laudo 
seria imprestável para fins de DPVAT. Também 
será importante notar que não somente o exa-
me físico direto tem importância para que se 
alcancem conclusões sobre tais sequelas, sen-
do igualmente importantes os exames comple-
mentares – eletroneuromiografia, radiografias, 
tomografias etc. – além do estabelecimento 
de nexo causal que deverá ser percebido pela 
existência e análise de Boletim de Ocorrência 
e de atendimento por pessoal de emergência 
– SAMU ou SIATE. Por fim, o perito deverá assi-
nalar “se” houve e não “que” houve tal ou qual 
dano percebido e, mais ainda, apenas quando 
correlacionável ao evento sinistro sofrido. A 
simples alegação de que tal sequela é referente 
ao trauma sofrido no passado não é dado sufi-
ciente para a comprovação do nexo.
Do ponto de vista previdenciário o periciando 
sofreu o sinistro 15 anos antes de ter sido apo-
sentado por tempo de serviço como trabalha-
dor da construção civil, o que implica que as 
sequelas apresentadas não o impediram de se 
manter laboralmente ativo após o sinistro sofri-
do. Quanto aos aspectos penais, faltam dados 
para que se estabeleçam comentários adequa-
dos. Esta suposta vítima poderia estar embria-
gada no momento dos fatos e ter dado causa 
ao “acidente”. Ela poderia ainda ter atravessado 
uma faixa de pedestre – ou fora dela – num 
momento em que o sinal estivesse aberto para 
o motociclista... Faltam, portanto, dados para 
nossas análises.

Análise do autor: A questão proposta seria incor-
reta ou passível de recurso por falta de dados 
para que pudesse ser respondida.
RESPOSTA: INCORRETA.

04 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/TO – 
CES-PE – 2008) Se, no atropelamento, hou-

ve fratura cominutiva estrelada de rótula (pate-
la) com desvio que tenha sido tratada com pro-
cedimento cirúrgico, a situação será passível de 
enquadramento no Inciso I do art. 129 do Có-
digo Penal, por incapacidade para ocupações 
habituais por mais de trinta dias ou debilida-
de permanente de membro, sentido ou função.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: levando-se em conta que fos-
se procedente uma ação penal contra o moto-
ciclista neste caso, a avaliação deveria ter sido 
feita também de forma complementar após, no 
mínimo, 31 (trinta e um) dias após os fatos. Será 
esta avaliação complementar que irá demons-
trar se restaram sequelas, em que grau e de que 
natureza para que as conclusões periciais fos-
sem emitidas. Geralmente espera-se que com 
o grau de afetação exposto na questão ocorra 
pelo menos uma incapacidade para ocupações 
habituais (rotineiras, cotidianas e não laborais) 
por mais que 30 dias. A análise complementar 
após este prazo é imperiosa. Poderão restar ou 
não sequelas que impliquem em debilidade 
permanente do membro. Portanto, é uma si-
tuação possível, mas não obrigatória.
RESPOSTA: Assertiva CORRETA, com ressalvas, pois 
esta seria uma situação na qual existe a possibi-
lidade – e não certeza – do enquadramento na 
ocorrência de incapacidade para atividades ha-
bituais por mais que 30 (trinta) dias e/ou debili-
dade permanente de membro. Porém, digamos 
que tenha ocorrido, na forma de sequela, uma 
debilidade ou uma deformidade permanente – 
desvio grave do eixo do membro, por exemplo 
–, aí o caso deveria ser enquadrado no parágrafo 
2º e não 1º do mesmo artigo.

05 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/TO – 
CES-PE – 2008) Se o exame referente ao ca-

so em apreço fosse realizado cinco dias após o 
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acidente causador da fratura, seria necessário 
exame complementar e, no laudo, quanto aos 
quesitos sobre a natureza da lesão, o médico le-
gista deveria registrar o seguinte: “aguardar”.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Aqui se acha bem explícito que 
a quantificação do dano terá como base o Art. 
129 do Código Penal. Sendo assim, a resposta 
é bem fácil, porque a previsão legal é de que 
seja feito exame complementar para verificar 
se houve sequelas capazes de impedir a reali-
zação de atividades habituais por mais que 30 
(trinta) dias. Somente complementamos que 
mais correto seria anotar “aguardar a evolução, 
sendo necessário o exame complementar 31 
(trinta e um) dias após os fatos”.
RESPOSTA: CORRETA.

06 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/TO – 
CES-PE – 2008) No caso considerado, os da-

dos são suficientes para se afirmar que o mo-
tivo da aposentadoria estaria relacionado à in-
fortunística se decorresse do atropelamento 
pela motocicleta.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Em primeiro lugar é preciso 
notar que está bem explícito na introdução que 
aquela vítima se aposentou por tempo de ser-
viço e isto já afasta a possibilidade de aposenta-
doria por algum motivo ligado a infortunística.
Infortunística é a parte da Medicina Legal que 
estuda os riscos, os acidentes e as doenças 
ocupacionais. Também na assertiva não temos 
dados acerca de data e hora do atropelamento. 
Para ser considerado pela infortunística o atro-
pelamento deveria estar relacionado com o ho-
rário de trabalho da vítima, com suas atividades 
ocupacionais ou mesmo com alguma situação 
característica de acidente de percurso, o que 
não foi colocado na hipótese. O prazo para en-
trar com ação previdenciária – contra o INSS – é 
de cinco anos a contar da data da perícia que 
tivesse demonstrado a invalidez.

RESPOSTA: INCORRETA.

07 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Quais as características en-

contradas em feridas provocadas por ação cor-
tante que ajudam a diferenciá-las daquelas pro-
vocadas por ação contundente?

 Ⓐ Irregularidade das bordas, fundo de lesão 
irregular e sujo, afastamento das bordas das fe-
ridas.

 Ⓑ Regularidade das bordas, fundo regular, for-
mato linear, presença de cauda de escoriação.

 Ⓒ Predomínio da profundidade sobre o com-
primento, aproximação das bordas das feridas, 
paredes da ferida irregulares e rugosas.

 Ⓓ Centro da ferida sujo, pouco hemorrágico, 
bordas irregulares, ausência de cauda de esco-
riação.

 Ⓔ Perfil de corte irregular, vertentes cortadas 
de formato anárquico, fundo sujo, bordas regu-
lares.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Os cortes ocorrem por algum 
objeto de ação cortante, representada pelo 
deslizamento do seu fio de corte ou gume so-
bre a superfície a ser afetada. Os objetos são 
cortantes ou de ação cortante, as lesões são 
incisas (aleatórias sem finalidade terapêutica) 
ou incisões (com finalidade terapêutica). As 
bordas são regulares, lineares, com predomínio 
do comprimento sobre a profundidade e, no 
caso das lesões incisas, com um final progres-
sivamente mais superficializado. Esse “rabicho 
final” é denominado de cauda de arrasto ou de 
escoriação e pode indicar direção e sentido da 
ação de cortar, posição do agressor em relação 
à vítima e até mesmo se o agressor é destro, si-
nistro ou ambidestro. As incisões – cortes cirúr-
gicos – não apresentam cauda de arrasto ou de 
escoriação, tendo em vista sua regularidade de 
confecção visando uma cicatrização mais regu-
lar. As lesões contusas, puras, não apresentam 
solução de continuidade (abertura dos tecidos) 
como nos cortes. Impossível, pois confundir 
uma lesão incisa com uma lesão contusa.
RESOLUÇÃO:
Alternativa A: INCORRETA. Ação cortante gerando 
lesão incisa não tem, portanto, as bordas irre-
gulares nem de fundo irregular. É, no entanto, 
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possível o afastamento das bordas ou mesmo 
que o fundo esteja sujo caso o objeto também 
estivesse sujo.
Alternativa B: CORRETA. Está completa em suas 
afirmações e, portanto, é a alternativa correta, 
desde que se referindo às lesões incisas e não 
às incisões.
Alternativa C: INCORRETA. Está errada por afirmar 
que a profundidade é maior que o comprimen-
to, assim como informar que as paredes seriam 
irregulares e rugosas.
Alternativa D: INCORRETA. Não haveria necessaria-
mente um centro de ferida sujo, muito menos 
com bordas irregulares. É esperada a presença 
da cauda de escoriação ou de arrasto e a he-
morragia dependerá da extensão, localização 
e profundidade da ferida. Além disto, algumas 
drogas em uso podem afetar a quantidade de 
sangramento e isto configuraria como sendo 
uma concausa preexistente agravando as con-
sequências da lesão.
Alternativa E: INCORRETA. Somente a afirmativa de 
que as bordas seriam regulares confere com o 
esperado em lesões deste tipo.
RESPOSTA: Ⓑ

08 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Um paciente relata ter so-

frido agressão com socos no rosto há cerca de 
oito dias. Com base no Espectro Cromático de 
Legrand du Saulle, qual a tonalidade da equi-
mose que o perito vai encontrar ao exame, que 
confirmará o nexo temporal da lesão?

 Ⓐ Esverdeada.
 Ⓑ Avermelhada.
 Ⓒ Ausência de lesão.
 Ⓓ Amarelada.
 Ⓔ Azulada.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Equimoses são manchas pla-
nas que podem ser resultantes de ações con-
tundentes e que se formam por extravasa-
mento de sangue para os tecidos adjacentes 
ao local afetado pelo trauma. Outras causas 
podem existir e é preciso cautela neste tipo de 
avaliação, sobretudo quando se trata de vitimi-
zação de vulneráveis e de casos de violência 
intradomiciliar. Púrpuras, anemias, distúrbios 

neurovegetativos e leucemias podem ocasio-
nar equimoses espontâneas, independente da 
ocorrência de traumas. Em qualquer caso as 
equimoses evoluem com uma mudança pro-
gressiva de cor da periferia para o centro da 
lesão. Essa mudança de cor é denominada de 
Espectro cromático equimótico ou de Legrand 
du Saulle. Vejamos:

Espectro Equimótico de Legrand du Saulle

Alterações Cromáticas Evolução em dias

Vermelho Primeiro dia

Violeta No 2º e no 3º dia

Azulado Do 4º ao 6º dia

Verde Do 7º ao 10º dia

Verde-amarelado Do 11º ao 12º dia

Amarelo Do 12º ao 17º dia

Cor natural da epiderme 
vizinha

Após 21º dia

Portanto, com o dado de que ocorreram “so-
cos” que deixaram uma marca característica de 
equimose com evolução de oito dias, a cor a ser 
verificada seria a verde. Devemos nos lembrar 
de que em traumas, diferentemente das de-
mais causas, pode ocorrer uma lesão que de-
nuncie por meio de seu formato o objeto que 
a provocou. Aí teremos uma lesão denominada 
de “lesão em carimbo ou com assinatura”.
RESPOSTA: Ⓐ

09 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Um cadáver apresenta um 

ferimento transfixante por projétil de arma de 
fogo na região toracodorsal. Quais as caracte-
rísticas observadas no orifício de entrada do 
projétil?

 Ⓐ Ausência de orla de escoriação, bordas bem 
delimitadas.

 Ⓑ Diâmetro regular, bordas evertidas.
 Ⓒ Orla de escoriação, bordas invertidas.
 Ⓓ Bordas evertidas, sangramento profuso.
 Ⓔ Formato irregular, zona de esfumaçamento.

GRAU DE DIFICULDADE
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▶ DICA DO AUTOR: Esta questão só seria possível 
de ser respondida de forma completa se a dis-
tância do disparo tivesse sido revelada. Outra 
informação necessária, em casos de tiros de 
encosto, é a revelação sobre a presença ou não 
de anteparo ósseo na região alvejada. Nos tiros 
de encosto todos os elementos do disparo – 
chama, fumaça ou fuligem, grãos de pólvora 
combusta e/ou incombusta e projétil de arma 
de fogo (PAF) – entrarão na ferida. Nos disparos 
de curta distância – à queima-roupa – somente 
o PAF será encontrado dentro do corpo caso 
não tenha havido transfixação corporal. Os 
elementos restantes poderão ser encontrados 
na periferia do orifício de entrada. “Poderão” 
porque isso dependerá da distância do disparo. 
Poderemos ter somente a presença dos grãos 
de pólvora – zona de tatuagem –, ou de fumaça 
e grãos de pólvora – zona de esfumaçamento 
e de tatuagem –, ou queimadura pela chama – 
zona de chamuscamento – associada ao esfu-
maçamento e à tatuagem. Nos tiros a distância 
somente o PAF alcançará o alvo.
Se o PAF se acomoda nos tecidos diremos que 
houve alojamento. Caso penetre alguma ca-
vidade natural do corpo diremos que houve 
penetração. Se vier a ultrapassar todos os limi-
tes do corpo ou de algum órgão diremos que 
houve transfixação ou transfixão. Na questão 
fala-se em ferimento transfixante.
Nos tiros de encosto teremos a tendência de 
haver a eversão da borda da ferida, mas a ques-
tão não fornece tal informação, prejudicando 
uma maior análise.
Análise do autor: Esta questão é impossível de ser 
respondida, uma vez que se acha incompleta 
quanto aos dados fornecidos. Seria, pois, passí-
vel de recurso e consequente anulação.
RESOLUÇÃO:
Alternativa A: Não existe nenhuma possibilidade 
em que havendo bordas bem delimitadas não 
ocorra a orla de escoriação. Num tiro de encos-
to em local com anteparo ósseo ocorreria a au-
sência da orla de escoriação, mas as bordas não 
seriam bem delimitadas.
Alternativa B: Diâmetro regular e bordas everti-
das também não seria situação possível porque 
as bordas evertidas ocorrem em orifícios de saí-
da ou podem ocorrer em disparos de encosto 
com anteparo ósseo e nestas duas situações 
não seria esperado um diâmetro regular.

Alternativa C: Orla de escoriação e bordas inver-
tidas seria situação possível de ocorrer em um 
tiro na região toracodorsal, mas somente em 
disparos de curta distância ou a distância. A 
questão não informa a distância do disparo e, 
caso fosse tiro de encosto em região com ante-
paro ósseo (escápula ou costelas, por exemplo), 
isso não ocorreria.
Alternativa D: Bordas evertidas ocorrem em ori-
fícios de saída ou em tiros de encosto com 
anteparo ósseo e, sangramento profuso não é 
condição comum nessas situações.
Alternativa E: Formato irregular também é espe-
rado em tiro de encosto com anteparo ósseo 
ou em orifício de saída e, nestes casos, não seria 
esperada a zona de esfumaçamento, pois ela se 
refere a tiro de curta distância.
RESPOSTA: Ⓒ Do ponto de vista de nossas análi-
ses, seria anulável.

10 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Quanto ao dano provoca-

do, uma lesão por arma branca em uma mulher 
em que se lesionou a região bucinadora e, co-
mo consequência, ocorreu cicatriz deformante, 
com formação de queloide medindo 100 mm 
nesta região, é classificada como:

 Ⓐ Lesão leve.
 Ⓑ Lesão culposa.
 Ⓒ Lesão cortante.
 Ⓓ Lesão gravíssima.
 Ⓔ Tentativa de homicídio.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: arma é todo e qualquer obje-
to usado como meio de defesa e/ou ataque. 
As armas fabricadas com este propósito são 
ditas armas próprias. Caso sejam objetos even-
tualmente usados como armas, serão denomi-
nados de armas impróprias. Assim, punhais e 
espadas são exemplos de armas próprias, en-
quanto facas e navalhas são exemplos de armas 
impróprias. As armas de lâminas com ações cor-
tantes e/ou perfurantes são as chamadas armas 
brancas. Vejamos: “Art. 3º (...) XI – arma branca: 
artefato cortante ou perfurante, normalmente 
constituído por peça em lâmina ou oblonga; 
[...]” (Decreto Federal n. 3.665/2000).
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Como está informado na assertiva da questão, 
a lesão resultou numa cicatriz que provocou 
deformidade facial – região bucinadora. Defor-
midade permanente está prevista no parágrafo 
2º do Art. 129 do Código Penal, configurando 
lesão gravíssima. Não se diz, no entanto, se tal 
ação de esfaquear foi acidental, culposa ou in-
tencional – dolosa. Também não se diz se um 
possível agressor desejava o resultado mor-
te de sua vítima. Somente as lesões corporais 
contra outrem e dolosas poderiam ser quanti-
ficáveis segundo o Art. 129 do CP. Portanto, a 
resposta fica prejudicada.
Continuando nossas análises, lesões leves são, 
do ponto de vista penal, aquelas previstas no 
caput do Art. 129 do CP; lesões graves são as 
previstas no parágrafo 1º de tal artigo; já as le-
sões gravíssimas são as previstas no parágrafo 
2º do mesmo dispositivo legal. Vale lembrar  
que não existem lesões cortantes, mas sim le-
sões incisas.
Com todo o exposto, a questão não teria res-
posta, levando-se em conta a incompletude 
dos dados fornecidos. A alternativa que mais se 
aproxima da correção seria a de letra “D”.
RESOLUÇÃO:
Alternativa A: INCORRETA. Corresponderia ao caput 
do Artigo 129 do Código Penal brasileiro.
Alternativa B: INCORRETA. Lesão provocada pelo 
agente ao descuidar-se dos princípios básicos 
de atenção – por negligência, imprudência ou 
imperícia.
Alternativa C: INCORRETA. Não existe lesão cortante, 
pois cortante é a ação do objeto que gera a le-
são. A lesão é incisa.
Alternativa D: CORRETA. Correspondente ao 2º pa-
rágrafo do Artigo 129 do Código Penal brasilei-
ro, abrangendo um ou mais de seus incisos.
Alternativa E: INCORRETA. Para ser tentativa de ho-
micídio é necessária a vontade do agente, bem 
como um risco de se produzir o homicídio. Não 
basta a lesão, mas sim o animus necandi. Não se 
admite, no Brasil, a forma culposa da tentativa 
de homicídio. A assertiva da questão não apon-
ta para tais situações.
RESPOSTA: Ⓓ

11 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) O sinal de Lichtenberg é 

uma característica que pode ser encontrada 
nas mortes por:

 Ⓐ Asfixia.
 Ⓑ Afogamento.
 Ⓒ Eletroplessão.
 Ⓓ Soterramento.
 Ⓔ Fulminação.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Traumas de natureza física 
são todos aqueles que envolvem a presença 
de energias radiantes – aquelas que se propa-
gam a partir de uma fonte emissora. Energias 
luminosa, sonora, elétrica, nuclear, radiológica, 
celular, de micro-ondas e térmicas representam 
as envolvidas nesta natureza de trauma. Dentre 
as elétricas temos as naturais – por raios atmos-
féricos – e as artificiais – produzidas por usinas 
ou aparelhos do tipo baterias. Nas afetações 
por energia elétrica natural temos os casos com 
morte – fulminação – e os sem morte – fulgura-
ção. Nas afetações por energia elétrica artificial 
temos os casos com morte – eletrocussão – e 
os sem morte – eletroplessão. Essa classificação 
não é aceita por todos os autores da área médi-
co-legal, mas é a mais corrente. Assim, é preciso 
que se verifiquem as referências bibliográficas 
adotadas pelo edital do concurso, caso existam.
O sinal de Lichtenberg ou “sinal em folha de sa-
mambaia” é comum em casos nos quais as pes-
soas foram atingidas por descarga de raios at-
mosféricos. Portanto, a única resposta possível 
entre as alternativas oferecidas é a da letra “E”.
RESOLUÇÃO:
Alternativa A: INCORRETA. Asfixia é termo genérico 
utilizado para todas as formas de privação da 
respiração, seja por constrição cervical, obs-
trução das vias respiratórias, esgotamento do 
ar respirável (confinamento), troca do ar res-
pirável por substâncias tóxicas irrespiráveis ou 
mesmo por compressão torácica.
Alternativa B: INCORRETA. Afogamento é a imersão 
do indivíduo em meio líquido, devendo esta 
vítima aspirar e ingerir tal líquido de forma a 
impossibilitar a manutenção de seu aporte de 
oxigênio. Lembra-se de que não só a água es-
taria configurada como sendo meio líquido nos 
casos de afogamento.
Alternativa C: INCORRETA. Eletroplessão é a afe-
tação de alguém por energia elétrica artificial 
sem o resultado morte.
Alternativa D: INCORRETA. Soterramento é a cober-
tura de alguém (de forma parcial ou total) por 
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materiais sólidos particulados (neve, terra, açú-
car, grãos de soja, areia etc.), obstruindo suas 
vias respiratórias à tentativa de respiração.
Alternativa E: CORRETA. Trata-se da morte de al-
guém afetado por raio atmosférico.
RESPOSTA: Ⓔ

12 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Em relação à morte por 

afogamento, assinale a alternativa correta.

 Ⓐ São sinais cadavéricos encontrados: tempe-
ratura da pele baixa, pele anserina, maceração 
da epiderme, cogumelo de espuma.

 Ⓑ Equimoses subpleurais conhecidas como 
manchas de Tardieu são comumente encontra-
das no afogamento.

 Ⓒ A tonalidade e a densidade do sangue são 
similares às encontradas em outros tipos de as-
fixia, com sangue escurecido e denso.

 Ⓓ O exame histológico do pulmão do afoga-
do revela sinais de infarto do tecido pulmonar 
por tromboembolismo.

 Ⓔ O estudo geológico e do plâncton permite 
determinar a cronologia do afogamento.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: O afogamento é apenas um 
dos tipos de asfixia existentes, estando eles en-
quadrados nos traumas de natureza físico-quí-
mica. A ocupação das vias aéreas superiores e 
inferiores por líquidos de qualquer natureza – e 
não apenas água –configuram o mecanismo de 
ação nesse tipo de evento.
RESOLUÇÃO:
Alternativa A: Um esfriamento cadavérico mais 
rápido ocorre em decorrência de um equilíbrio 
térmico facilitado em meio líquido. Os músculos 
eretores dos pelos são delicados e facilmente es-
timulados, provocando a aparência de “pele de 
galinha”, denominada de “pele anserina”. Caso 
permaneça por tempo prolongado em submer-
são, a pele sofrerá um destacamento conhecido 
por maceração, o qual ocorre mais facilmente 
em pés e mãos. O cogumelo de espuma é co-
mum a todos os tipos de asfixias, mas bem mais 
comum nos afogados, uma vez que o ar vai se 
misturar com o líquido aspirado, formando finas 
bolhas que se acumularão na região de boca e/
ou narinas. Tal fato dependerá da retirada pre-

coce do cadáver do meio líquido e ocorrerá 
quando os gases da putrefação aumentarem a 
pressão interna corporal, forçando tal espuma a 
ser expelida pelas vias aéreas superiores.
Alternativa B: As manchas de Tardieu correspon-
dem a petéquias subpleurais e são raras nos 
afogados, sendo mais comuns as manchas de 
Paltauf, com dimensões maiores e contornos 
irregulares, ocasionadas pelo rompimento de 
vasos alveolares e capilares sanguíneos.
Alternativa C: O sangue, diferentemente do visto 
em outros tipos de asfixia, estará mais diluído 
e, portanto, menos denso e mais claro. Isso se 
explica pela entrada de água no sistema circu-
latório, diluindo o sangue.
Alternativa D: A análise histológica do tecido pul-
monar revela hemodiluição, havendo menor 
contagem de células no sangue do hemicora-
ção direito, assim como é possível a visualiza-
ção de plâncton em vias aéreas que ali penetra 
por meio da aspiração massiva de água quan-
do o afogamento se dá em córregos, ribeirões, 
rios, lagos ou outras fontes naturais de água ou 
água empoçada e não tratada.
Alternativa E: O encontro de elementos do plânc-
ton serve para identificar a verificação do local 
de afogamento quando ocorrido em locais 
como esses anteriormente citados.
Análise do autor: A resposta que poderia estar 
menos errada é a da letra “A”. No entanto, nem 
sempre teremos o encontro de maceração e/ou 
de cogumelo de espuma, uma vez que eles são 
tempo-dependentes, como visto nas dicas aci-
ma. Também aqui caberia recurso e anulação. 
Caso se tivesse usado a expressão “São sinais 
cadavéricos possíveis de serem encontrados...”, 
a alternativa estaria totalmente válida.
RESPOSTA: Ⓐ

13 (PERITO MÉDICO-LEGAL – POLÍCIA CIVIL/RO – 
FUNCAB – 2012) Em um cadáver encontra-

do próximo à rede ferroviária devem ser consi-
deradas as seguintes hipóteses: suicídio, homi-
cídio, acidente ou atropelamento post mortem 
para dissimular homicídio. Assinale a alternati-
va correta.

 Ⓐ As lesões observadas externamente não se 
relacionam com as lesões dos órgãos internos, 
configurando desproporcionalidade entre as 
lesões.
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