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Parte I: Múltipla Escolha

01 Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo:

(A) agroindustrial

(B) fatal

(C) espacial

(D) hospital

(E) ambiental

02 Indique a opção cujas palavras são grafadas com “SS” como em “possibilidade”.

(A) compreen__ão; audiên__ia

(B) con__iência; exce__ão

(C) profi__ional; pa__ageiro

(D) injusti__a; espa___oso

(E) esta___ao; amazonen___se

03 O Dr. Fontes ___ muitos anos se dedica ___ pesquisar doenças tropicais. Todas as manhãs
ele vai ___ clínica para dar consultas ___ pessoas de todo o estado.

Qual a opção apresenta a seqüência correta de preenchimento das lacunas acima?

(A) há – à – à – a

(B) há – a – à – a

(C) à – à – na – a

(D) à – à – na – à

(E) a – a – à – à

04 O modo correto de se escrever o nome do osso vertical mediano da porção anterior do tórax é:

(A) vértebra

(B) esterno

(C) externo

(D) clavícula

(E) costela

05 Ao ______  , ______ as aulas. Assinale a opção com o conjunto de palavras que completa a
frase de forma correta:

(A) meio-dia e meia, começará

(B) meio-dia e meio, começará

(C) meio-dia e meia, começarão

(D) meio-dia e meio, começarão

(E) meio- dia e meio, vai começar
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06 A traquéia é um órgão do sistema respiratório que se estende do pescoço ao tórax, locali-
zando-se:

(A) atrás da faringe

(B) à frente da laringe

(C) atrás do esôfago

(D) abaixo dos brônquios

(E) à frente do esôfago

07 Assinale o conjunto de órgãos que pertencem ao tubo digestivo.

(A) laringe , apêndice íleo-cecal

(B) uretra e duodeno

(C) duodeno e esôfago

(D) baço e vesícula biliar

(E) timo e estômago

08 A presença de distensão abdominal e áreas esverdeadas na pele do cadáver indicam:

(A) edema

(B) icterícia

(C) hemorragia

(D) autólise

(E) hipertensão arterial

09 A superfície do fígado sadio é:

(A) rugosa e amarela

(B) rugosa e alaranjada

(C) lobulada e esverdeada

(D) lisa e castanho - avermelhada

(E) lisa e verde escura

10 A estrutura anatômica que separa a cavidade torácica da abdominal é:

(A) peritônio

(B) pleura visceral

(C) diafragma

(D) fígado

(E) coração
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11 Os instrumentos mais adequados para abrir o intestino e cortar as costelas e abrir a calota
craniana são, respectivamente:

(A) tesoura, bisturi e costótomo

(B) enterótomo, costótomo e serra

(C) enterótomo, serra manual e bisturi

(D) tesoura, costótomo e enterótomo

(E) tantacânula, costótomo e serra

12 O primeiro monobloco ou monobloco cérvico-torácico é composto de:

(A) língua, esôfago, coração e pulmão

(B) língua, esôfago, laringe, pulmão e coração

(C) laringe, traquéia, coração e pulmão

(D) língua, esôfago, laringe, traquéia, pulmões e coração

(E) rim, esôfago, coração e pulmão

13 Os pulmões têm:

(A) dois lobos à esquerda e três à direita

(B) três lobos à esquerda e três à direita

(C) dois lobos à esquerda e dois à direita

(D) três lobos à esquerda e dois à direita

(E) um lobo à esquerda e dois à direita

14 A retirada rotineira da panturrilha é feita para pesquisar:

(A) tumores

(B) edema

(C) hiperplasia

(D) empiema

(E) trombose

15 Ascite se refere a uma coleção líquida:

(A) anormal na cavidade pleural

(B) anormal na cavidade abdominal

(C) normal na cavidade pleural

(D) normal na cavidade abdominal

(E) normal ou anormal nas cavidades articulares



5

Hospital Universitário
  Antonio Pedro

16 Nas necropsias realizadas em hospitais, o técnico de necropsia só deve manipular o cadá-
ver:

(A) depois da solicitação de necropsia assinada pelo médico assistente

(B) depois da ordem do patologista

(C) depois de constatado o óbito

(D) depois da leitura do prontuário médico

(E) depois da verificação da identidade do paciente

17 Os órgãos retroperitoneais são:

(A) baço e rins

(B) rins, ureteres e bexiga

(C) parte do pâncreas, baço e supra-renais

(D) parte do pâncreas, rins e supra-renais

(E) parte do fígado, baço e rins

18 Em caso de corte ou espetada, ao dissecar um cadáver recente e não formolizado, a primei-
ra atitude de um técnico em anatomia e necropsia deverá ser:

(A) conter o sangramento e tomar antibióticos

(B) fazer a lesão sangrar livremente e lavar com água e sabão

(C) fazer uso de antibiótico por via parenteral

(D) fazer uso de antiinflamatórios

(E) cauterizar a área lesionada

19 Os ventrículos laterais estão localizados:

(A) no coração

(B) na laringe

(C) nos pulmões

(D) no cerebelo

(E) no cérebro

20 O cárdia é uma porção

(A) do coração

(B) do estômago

(C) do duodeno

(D) do jejuno

(E) do íleo
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1a Questão: (2,0 pontos)                                              
Descreva como retirar o encéfalo de um cadáver.

2a Questão: (2,0 pontos)                                              

Descreva como se procede à evisceração do 1º e do 2º monoblocos.

3a Questão: (2,0 pontos)                                              
Como se procede à limpeza e a esterilização de instrumental cirúrgico, após uma necrop-

sia de SIDA (AIDS).

4a Questão: (2,0 pontos)                                              
Descreva como se procede a evisceração do 3º e do 4º monoblocos.

5a Questão: (2,0 pontos)                                              
Descreva como se procede à fixação do encéfalo após a necropsia.


