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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa - 12 (doze) questões 

Ortografia oficial. Classes de palavras: flexões nominais e verbais. 
Análise sintática: relações e sentidos entre orações, períodos e funções sintáticas 

dos termos. 
Sintaxe de regência: verbos e sua predicação; regência verbal e nominal, crase. 
Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal; concordância gramatical 

e ideológica (silepse). Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. 
Significação das palavras: homônimos e parônimos. 
Estilística: denotação e conotação; figuras de linguagem: metáfora, metonímia, 

prosopopeia, antítese e pleonasmo. 
Semântica: sinonímia e antonímia. 
Pontuação: vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação e ponto final. 
Redação oficial: formas de tratamento, correspondência oficial. 
Compreensão e interpretação de texto. 

Inglês – 05 (cinco) questões  

Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
Vocabulário. 
Importante: O enunciado das questões e as alternativas de resposta, serão 

formuladas na língua inglesa. 

Noções de Direito Constitucional (2 questões)  

Dos Princípios Fundamentais: artigos 01 a 04.
Dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 05 a 11. 
Da Organização do Estado: Artigos 18 e 19. 
Da Administração Pública e Servidores Públicos: Artigos 37 a 41. 
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Noções de Direito Penal (2 questões)  

Infração penal: elementos, espécies. 
Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. 
Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. 
Crimes: Crimes contra Pessoa, Crimes Contra o Patrimônio, 
Crimes contra a fé pública, Crimes contra a administração pública, 
Concurso de pessoas. 

Noções de Direito Processual Penal (2 questões)

Do inquérito policial: artigos 06 e 07. 
Do exame de corpo de delito e das perícias em geral: artigos 158 a 184.
Incompatibilidade, impedimento e suspeição: artigos 112, 254 a 256. 
Dos peritos e intérpretes: artigos 275 a 281. 

Noções de Direito Administrativo (2 questões)

Princípios Básicos da Administração Pública. 
Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atos ordinatórios e invalidação. 
Servidores Públicos Civis: deveres, direitos e responsabilidades. 

Legislação Especial (2 questões)

Lei 8.666/93 – artigos 01 a 06 e 20 a 26, 
Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), 
Lei 11.340/06 (Maria da Penha), 
Lei 11.343/06 (Drogas), Código de Trânsito Brasileiro (art. 302 ao 312-A), 
Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – Da prática de ato infracional, 

dos crimes em espécie e das infrações administrativas). 
Constituição do Estado de Santa Catarina: artigos 105 e 109-A. 
Norma que dispõe sobre o quadro de pessoal dos servidores do Instituto Geral de 

Perícias (Lei nº 15.156/10), 
Lei Complementar 610/13, 
Lei 16.772/15. 
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Lei 12.737/12 (Lei Carolina Dieckmann), 
Lei 12.527/11 Lei de Acesso à Informação), 
Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). 

Raciocínio Lógico - 8 (oito) questões 

Teoria de Conjuntos: Notações e Representações;  Tipos de Conjuntos; Propriedades. 
Operações entre Conjuntos; Relação entre Teoria de Conjuntos e Lógica. 
Lógica Proposicional: Proposições Simples e Compostas; Valores-Verdade; 

Conectivos; Propriedades; Tautologia e Contradição; Condição Suficiente e 
Condição Necessária; Equivalência e Implicação Lógica; Sentenças Fechadas. 

Lógica dos Predicados: Sentenças Abertas; Propriedades; Argumentos; 
Quantificadores; Cálculo dos Predicados 

Noções de Informática – 5 (cinco) questões 

Conceitos básicos de computação e microinformática. Principais componentes de 
um computador (hardware e software). Conhecimentos em aplicativos e funções 
do Windows. Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: editor de texto 
(Microsoft Word), planilha de cálculo (Microsoft Excel). Conhecimentos básicos 
de banco de dados. Conceitos de Internet e Intranet. Conhecimentos básicos 
para a utilização da Internet. Correio eletrônico: conceitos; aplicativos; envio e 
recebimento de mensagens; arquivos anexos; utilização de listas de distribuição 
de mensagens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Biologia - 18 (dezoito) questões 

Conhecimentos básicos de fisiologia do corpo humano: níveis de organização, 
sistema nervoso, sistema digestório, sistema locomotor, sistema circulatório, 
sistema respiratório, sistema excretor e sistema reprodutor, sistema endócrino, 
órgãos dos sentidos, homeostasia. 

Estrutura do DNA: código genético e síntese de proteínas. 
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Histologia animal: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido 
nervoso. 

Noções de Medicina Legal – 18 (dezoito) questões  

Documentos médico legais: relatórios, pareceres e atestados.
Traumatologia forense. Conceitos. 
Estudo das lesões causadas por instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes, 

corto contundentes, perfuro contundentes, perfurocortantes. 
Agentes físicos não-mecânicos: lesões causadas por temperatura, eletricidade, 

pressão atmosférica, explosões, energias ionizantes e não-ionizantes. 
Asfixiologia: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação, soterramento, 

afogamento, confinamento e gases inertes. 
Princípios da identificação humana: identificação e identidade. 
Tanatologia forense. Conceitos. 
Necropsia médico-legal: indicações, requisitos, técnicas. 
Dinâmica, fenômenos de morte e sinais de morte; lesões vitais e pós-mortais. 
Procedimentos Técnicos: sinais vitais, higiene, contaminação, biossegurança, 

transporte, procedimentos pós-morte, abertura das cavidades, preservação do 
cadáver.

Noções de Segurança no Trabalho – 4 (quatro) questões  

Procedimentos de coleta de materiais biológicos. 
Prevenção de acidentes e cuidados de ordem pessoal e geral; uso de equipamentos 

de proteção individual e coletivo. 
Perigos no ambiente de trabalho: cuidados gerais, substâncias tóxicas, eminentes 

de vapores venenosos, explosivos e combustíveis, manuseio de matéria 
contaminada.




