GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL FUNDAMENTAL

301 – AUXILIAR DE AUTOPSIA
PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
INSTRUÇÕES GERAIS
 O candidato receberá do chefe de sala:
- Um caderno de questões da Prova de Verificação de Aprendizagem, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta.
- Um cartão de respostas óptico personalizado.
 Ao ser autorizado o início da prova, o candidato deverá verificar se a numeração das questões, a paginação e a codificação do cartão e
da folha estão corretas.
 O candidato dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova de Verificação de Aprendizagem, devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo.
 Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas óptico.
 Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
 Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas óptico e retirar-se
da sala.
 Após o término da prova, o candidato deve entregar ao chefe de sala o cartão de respostas óptico devidamente assinado.
 O candidato deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
fabricada com material transparente.
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. O candidato deverá desligar e entregar ao chefe de sala
régua de cálculo, calculadora, agenda eletrônica, palmtop, bip, pager, notebook, telefone celular, gravador, máquina fotográfica,
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, relógio, ou qualquer outro
equipamento desse tipo e qualquer tipo de arma, mesmo que com porte autorizado.
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
 Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas óptico. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s)
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
 Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas óptico a alternativa que mais adequadamente a responde.
 A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações esteja correta.
 O cartão de respostas óptico não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.

 A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas óptico é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul, fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
Marque as respostas assim:

Realização:

PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 1 _____________________________________
A prova pericial é uma prova técnica, uma vez que pretende
atestar a existência de fatos cuja certeza, segundo a lei,
somente seria possível a partir de conhecimentos
específicos. Acerca da prova pericial, é correto afirmar que
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

deverá ser produzida por pessoas treinadas, sem a
necessidade de habilitação na área.
a prova pericial é um meio utilizado para o
esclarecimento dos fatos, tanto na demonstração da
própria materialidade da infração penal por meio do
exame de corpo de delito, como também na
comprovação de outros dados importantes na
apuração da verdade.
corresponde aos modos pelos quais as provas
praticamente se produzem. Tomando-se por base os
gêneros de provas, constituem prova pericial de sua
concretização: a prova oral ou vocal; a pessoa
testemunhal; o depoimento pessoal; a prova literal ou
escrita; a documental (documentos públicos e
privados); a pericial (exames, vistorias e arbitramento);
a prova circunstancial (direta e indireta); as
presunções; os indícios.
a prova consiste na demonstração de inexistência
daquilo que se alega como fundamento do direito que
se defende ou que se contesta.
para auxiliar as partes em um processo, nas questões
técnicas, poderá haver o profissional denominado
auxiliar pericial.

QUESTÃO 3 _____________________________________
Com relação à cadeia de custódia, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 4 _____________________________________
São exemplos de coleta e acondicionamento de material
para contraprova
(A)

QUESTÃO 2 _____________________________________
Vestígios, indícios e evidências são termos que, na
linguagem comum, são utilizados como sinônimos. No jargão
criminalístico, no entanto, possuem particularidades. Assinale
a alternativa correta acerca desse assunto.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Vestígio pode ser definido como todo e qualquer sinal,
marca, objeto, situação fática, relacionado à indicação
de uma prova testemunhal atinente ao fato delituoso.
O correto e adequado levantamento de local de crime
revela uma série de vestígios. Estes são submetidos a
processos objetivos de triagem e apuração analítica
dos quais resultam poucas informações que não
auxiliam os peritos na produção de sua convicção a
respeito do local de crime.
A origem da palavra indício vem do latim: indicium, cuja
semântica é sinal, indicação, revelação, denúncia,
descoberta, acusação, indício, prova. O próprio radical
latino index, por si só, tem sentido de aquilo que indica.
O indício é uma evidência que, mediante
pormenorizados exames, análises e interpretações
pertinentes, se enquadra inequívoca e objetivamente
na circunscrição do fato delituoso.
Os vestígios encontrados nos locais de crime podem
alterar as teses do inquérito policial ou até mesmo
conduzir as investigações para perspectivas diferentes
daquelas consideradas em um momento inicial.
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A cadeia de custódia se inicia com os exames
laboratoriais e termina com a apresentação destes ao
tribunal.
Cadeia de custódia é a garantia de total proteção aos
elementos encontrados e que terão um caminho a
percorrer, passando por manuseio de pessoas,
análises,
estudos,
experimentações
e
demonstração-apresentação até a elaboração do laudo
pericial.
Cadeia de custódia pode ser conceituada como uma
lista de todas as pessoas que estiveram de posse de
um item de evidência. A documentação dos
procedimentos
de
custódia
não
garante
a
responsabilização e a rastreabilidade da prova, daí sua
pequena importância. Entretanto, os procedimentos de
custódia não devem se resumir a um documento.
Ao conceito de cadeia de custódia também podem ser
acrescentadas a responsabilização e a confiabilidade
quando se define o termo como um registro escrito e
defensável de todos os indivíduos que mantiveram o
controle sobre as evidências.
A finalidade da cadeia de custódia é armazenar os
objetos e bens apreendidos, a fim de se evitar que eles
se estraguem pela ação do tempo.

(B)

(C)

(D)

(E)

a amostra bruta ou fração útil desta e(ou) o DNA
extraído podem ser descartados após as análises.
a armazenagem das amostras deve ser realizada por
meio de consulta ao poder judiciário, tendo em vista a
existência de normas, tanto em nível federal quanto no
plano estadual, sobre o prazo mínimo de
armazenagem.
os
laboratórios
devem manter um
sistema
documentado de controle de vestígios, evidências
e(ou) amostras, que assegure sua integridade.
a cadeia de custódia deve ser o mais longa possível, a
fim de evitar a possibilidade de troca de amostras ou
de degradação do material.
antes do término das análises, devem-se devolver os
remanescentes dos elementos de prova, juntamente
com o laudo pericial.

QUESTÃO 5 _____________________________________
A Lei n.° 16.897/2010 reestruturou as diversas carre iras da
SPTC. Acerca dessa lei, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os fotógrafos criminalísticos não foram incluídos nessa
lei.
São três as classes criadas: segunda, primeira e
especial.
Todas as classes criadas possuem dois níveis: I e II.
Nessa lei, foi criada a terceira classe para todos os
cargos da SPTC.
Os médicos-legistas apresentam a classe sênior, que
aparece após a classe especial.
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QUESTÃO 6 _____________________________________

QUESTÃO 10 ____________________________________

A respeito dos núcleos regionais da polícia técnico-científica
(NRPTC), assinale a alternativa correta.

Entre as modalidades de exames de corpo de delito, quais
são as realizadas por peritos médicos-legistas?

(A)

(A)
(B)

(B)
(C)
(D)
(E)

No norte goiano, existem três NRPTC, que estão em
Porangatu, Uruaçu e Ceres.
O NRPTC de Morrinhos tem Caldas Novas como
circunscrição.
O NRPTC de Posse possui uma administração
autônoma.
No entorno existem dois NRPTC, que estão em
Luziânia e Águas Lindas.
É projeto da SPTC criar um NRPTC em Aparecida de
Goiânia, pela sua importância logística.

QUESTÃO 7 _____________________________________
Em relação à classificação dos locais de crime quanto à
preservação, se os peritos criminais, ao chegarem ao local,
encontrarem os vestígios da mesma forma que foram
deixados depois da consumação da ação delituosa, ou seja,
sem sofrer nenhuma alteração, é correto afirmar que se trata
de um local
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 11 ____________________________________
Quais as principais características da impressão digital?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perenidade, imutabilidade e variedade
perenidade, mutabilidade e variedade
perenidade, imutabilidade e invariedade
praticidade, mutabilidade e invariedade
praticidade, perenidade e mutabilidade

QUESTÃO 12 ____________________________________
Quais as classificações das impressões digitais?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inidôneo.
externo.
interno.
relacionado.
idôneo.

exumação, necroscópico, atentado violento ao pudor
conjunção carnal, toxicológico, exame clínico de
embriaguez
exumação, lesão corporal, biológico
necroscópico, conjunção carnal, local de morte violenta
lesão corporal, exumação, toxicológico

arco, delta, presilha e verticilo
arco, presilha, verticilo interno e verticilo externo
delta, presilha interna, presilha externa e verticilo
arco interno, presilha e verticilo
arco, presilha interna, presilha externa e verticilo

QUESTÃO 13 ____________________________________
QUESTÃO 8 _____________________________________
O auxiliar de autopsia
Entre as perícias descritas no Código de Processo Penal
vigente, as que estudam munições e efeitos dos tiros por elas
produzidos, adulterações nos agregados, remoções de
partes, transplantes de chassi, e as que compreendem
melhoramento de imagem e identificação de voz, são,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

balística, identificação veicular, áudio e vídeo.
engenharia legal, áudio e vídeo, balística.
engenharia veicular, crime contra a pessoa, engenharia
legal.
informática, crime de trânsito, áudio e vídeo.
crime de trânsito, balística, identificação veicular.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

deve cuidar para que, durante a remoção, o cadáver
tenha suas mãos preservadas, assim como todo o
corpo, haja vista ser esse auxiliar responsável pela
custódia do corpo durante a remoção.
não tem nenhuma importância para o processo de
identificação cadavérica.
deve recolher o cadáver em decomposição
rapidamente, sem observar possível desprendimento
de alguma parte do cadáver.
deve descartar qualquer tipo de tecido que se
desprenda do cadáver, principalmente de sua mão.
não deve encostar nas mãos do cadáver.

QUESTÃO 14 ____________________________________
QUESTÃO 9 _____________________________________
Quais são as classes de peritos oficiais incluídas nas
modalidades de exames de corpo de delito?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perito médico-legista e assistente técnico criminal
perito criminal e odontolegista criminal
perito médico-legista e antropologista criminal
perito judicial e perito criminal
perito médico-legista e perito criminal
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Ao entregar o cadáver à funerária, o auxiliar deve
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

entregar o cadáver que a funerária indicar.
entregar o cadáver que o parente de 1.º grau indicar.
conferir a guia de sepultamento e entregar o cadáver
que estiver sobre a mesa de necropsia.
conferir a guia de sepultamento e entregar o cadáver
em cuja etiqueta estiverem registrados o número e o
nome correspondente ao da guia de sepultamento.
entregar o cadáver com entrada mais recente ao IML.
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QUESTÃO 15 ____________________________________
Que nome se dá à camada visível de pele que pode se

QUESTÃO 19 ____________________________________
Delta é

desprender das mãos do cadáver em decomposição?

(A)

(A)

papilas dérmicas

(B)

cristas hipodérmicas

(C)

luva epidérmica

(D)

luva hipodérmica

(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

cristas papilares

o datilograma constituído de linhas mais ou menos
paralelas.
o ponto que existe no centro da impressão digital.
o ponto de encontro de três sistemas de linhas.
um dos tipos de impressão digital.
o datilograma que apresenta um arco à esquerda do
observador.

QUESTÃO 20 ____________________________________
QUESTÃO 16 ____________________________________

As ocorrências de remoção redigidas pelo auxiliar de
autopsia

Qual a forma de identificação em massa mais utilizada no
(A)

Brasil?

(B)

(A)

DNA

(B)

arcada dentária

(C)

análise antropométrica

(D)

tatuagem

(E)

papiloscopia

(C)
(D)

(E)
QUESTÃO 17 ____________________________________

devem ser superficiais, sem detalhes específicos sobre
dados do cadáver.
não poderão ser lidas por nenhum outro servidor que
não seja auxiliar de autopsia.
não tem nenhuma importância para o processo de
identificação do cadáver.
devem ser escritas com clareza e conter possíveis
detalhes que o auxiliar de autopsia tenha observado
durante a remoção do cadáver e que possam ser úteis
para uma posterior identificação.
conterão apenas informações úteis para o auxiliar de
autopsia.

O processo identificador consiste em
QUESTÃO 21 ____________________________________
(A)

analisar visualmente o indivíduo a ser identificado.

(B)

comparar. Só é possível identificar se houver um

São documentos necessários para remoção de cadáver em
hospital

primeiro registro, um segundo registro e um juízo de
(A)

comparação entre ambos.
(C)

coletar as impressões digitais do indivíduo a ser
identificado e classificá-las.

(D)

informar-se

sobre

o

nome do

indivíduo

a

(B)

ser

(C)

fotografar e coletar impressões digitais do indivíduo a

(D)

identificado.
(E)

ser identificado.

(E)

guia de transporte expedido pela secretaria municipal
de saúde e relatório médico.
relatório médico e requisição de exame cadavérico
expedida pela delegacia de polícia.
relatório médico e requisição de exame de alta
hospitalar feita pela delegacia de polícia.
relatório hospitalar e requisição de exame de lesão
corporal expedido pela delegacia de polícia.
relatório médico e requisição de transporte funerário
expedida pela empresa funerária.

QUESTÃO 18 ____________________________________
QUESTÃO 22 ____________________________________
O processo identificador, para ser aceitável, deve atender às
seguintes condições:
(A)

unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e
classificabilidade.

(B)

unicidade, mutabilidade, perenidade, praticabilidade e
classificabilidade.

(C)

unicidade, imutabilidade e impraticabilidade.

(D)

duplicidade, perenidade, imutabilidade, praticabilidade
e classificabilidade.

(E)

unicidade, imutabilidade e inclassificabilidade.

FUNDAÇÃO UNIVERSA

Em relação à indumentária do cadáver, é correto afirmar que
as vestes só poderão ser retiradas no
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

IML, na presença dos familiares da vítima.
local da remoção e entregues aos familiares da vítima
ou à autoridade solicitante.
interior do IML, assim que o corpo der entrada no
necrotério, na ausência do médico-legista, para agilizar
o exame cadavérico.
interior do IML, na presença do médico legista.
interior do IML, na presença do perito médico-legista
responsável pela necropsia.
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QUESTÃO 23 ____________________________________

QUESTÃO 26 ____________________________________

Fazem parte do equipamento individual de proteção (EPI)

Julgue os itens a seguir, de acordo com procedimento
operacional padrão, em relação à busca de pessoas
desaparecidas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

luvas, óculos de proteção, máscara e boné.
gorro, máscara, óculos de grau e luvas.
máscaras, avental, chinelos e gorro.
óculos de proteção, máscara, luvas e gorro.
botas de borracha, jaleco, sandálias e óculos.

I

QUESTÃO 24 ____________________________________
II
Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para
prevenção e
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

minimização ou eliminação de riscos inerentes às
atividades de trabalho, que possam comprometer a
saúde do homem, dos animais e do meio ambiente.
minimização ou também no aumento de riscos
inerentes às atividades de trabalho, que devem
comprometer a saúde do homem, dos animais e do
meio ambiente.
maximização e não eliminação de riscos inerentes às
atividades de trabalho, que possam comprometer a
saúde do homem, dos animais e do meio ambiente.
minimização ou eliminação de riscos não inerentes às
atividades de trabalho. É uma sistemática para
comprometer a saúde do homem, dos animais e do
meio ambiente.
conservação ou não eliminação de riscos inerentes às
atividades de trabalho, primando para comprometer a
saúde do homem, dos animais e do meio ambiente.

III

IV

Deve-se promover uma entrevista com o reclamante,
utilizando-se a ficha de investigação de dados para
exame de identificação antropológica em que será
possível obterem-se informações da data do
desaparecimento e das características físicas do
desaparecido etc.
Uma foto do desaparecido deverá ser solicitada para
que seja digitalizada e arquivada junto à ficha de
investigação. Se for possível, também é indicada a
solicitação da cópia de um documento de identificação
da vítima, com a impressão digital.
As características informadas devem ser confrontadas
com as fichas de controle dos cadáveres ignorados
existentes no IML.
Obtendo-se o máximo de informações possível a
respeito do desaparecido, dispensa-se a ficha
odontológica da vítima.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0.
1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 27 ____________________________________
QUESTÃO 25 ____________________________________
De acordo com o procedimento operacional padrão para
doação de cadáver pelo IML, é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

o cadáver doado pode ser proveniente de morte
violenta ou suspeita, desde que tenha sido
devidamente necropsiado e a sua causa mortis
conhecida.
para dar início ao procedimento de doação do cadáver,
é necessário ter-se em mãos a solicitação expressa da
instituição de ensino, por meio de ofício ao IML, no
qual se requer o cadáver e o despacho do gerente do
IML determinando o cumprimento do pleito.
de posse da requisição do cadáver pela instituição de
ensino e da autorização do gerente do IML, inicia-se a
escolha do corpo a ser doado, preferencialmente pelo
critério de conservação, ou seja, escolhe-se aquele
que estiver em melhores condições de conservação.
a certidão de óbito deverá ser confeccionada sempre
após a doação do corpo para a instituição de ensino.
os originais dos ofícios requisitantes e dos que
autorizaram a doação não necessitam ficar arquivados
no IML.
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De acordo com o procedimento operacional padrão em
relação à exumação, julgue os itens a seguir.
I

II

III

IV

A exumação é um procedimento que, assim como os
exames de corpo de delito, necessita de requisição de
uma autoridade.
Não é necessário avisar à administração do cemitério
com antecedência para disponibilizar funcionário
(coveiro), pois a retirada do corpo inumado é de
competência do auxiliar de autopsia.
A autoridade requisitante é responsável por
providenciar o equipamento de proteção individual
(EPI) e a instrumentação cirúrgica para a equipe que
realizará a exumação.
O auxiliar de autopsia que acompanhará a exumação
não poderá ser um plantonista do dia do evento.

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0.
1.
2.
3.
4.
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QUESTÃO 28 ____________________________________

QUESTÃO 33 ____________________________________

Ao ato de desenterrar um cadáver, dá-se o nome de

O saco de coleta de evidências com material cuja
identificação transcrita é “01 P.A.F. retirado do abdômen”
deverá ser enviado para

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extrema unção.
inumação.
exumação.
cremação.
exsudação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

laboratório Químico Forense.
laboratório de Patologia.
laboratório de DNA Forense.
laboratório de Biologia Forense.
laboratório de Balística Forense.

QUESTÃO 29 ____________________________________
QUESTÃO 34 ____________________________________
Assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Realiza-se o procedimento de exumação quando há a
necessidade de liberar gavetas nos jazigos para novos
sepultamentos.
A exumação não deve ser realizada pela necessidade
ou opção de transferência de jazigos ou mesmo de
mudança de cemitério.
Uma exumação não pode ser realizada mediante uma
ordem judicial.
Qualquer pessoa pode autorizar um procedimento de
exumação.
As exumações por ordem judicial ocorrem quando não
há falhas ou suspeitas da causa mortis.

QUESTÃO 30 ____________________________________
Para a correta identificação do saco de coleta de evidências,
o auxiliar de autopsia deverá preencher, em relação ao
cadáver, o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

descansar no alojamento e pensar em uma solução.
comunicar à imprensa o fato ocorrido.
descartar a prova material criminal em lixo próprio.
comunicar à gerência do IML, para que sejam tomadas
as devidas providências.
assinar ofício, enviando material para sepultamento.

QUESTÃO 35 ____________________________________
Quais os campos de preenchimento obrigatório dos sacos de
coleta de evidência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nome da vítima e do suspeito
nome do suspeito, material
nome da vítima e perito
data e nome do suspeito
ocorrência, material, perito, data

Com relação à cronotanatognose (estimativa do tempo de
morte), é correto afirmar que
(A)

Após a realização da necropsia as provas deverão ser
identificadas e armazenadas em
dependendo de cada caso.
desprezadas como lixo hospitalar.
levadas para os amigos.
entregues aos parentes da vítima.
enviadas para a mídia.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 36 ____________________________________

nome do pai do falecido.
data de nascimento.
local do sepultamento.
nome do cadáver e data da necropsia.
descrição das vestes.

QUESTÃO 31 ____________________________________

(A)

Em caso de acondicionamento incorreto das provas materiais
criminais, o auxiliar de autopsia deverá

local

(B)
(C)

próprio,
(D)
(E)

A rigidez cadavérica se inicia pelos membros inferiores,
cerca de duas a três horas após o óbito.
A rigidez cadavérica se completa em cerca de 24 horas
após o seu início.
Os livores são devidos à deposição do sangue por
gravidade nas áreas de declive e podem mudar de
lugar, caso o cadáver seja retirado da posição original
antes de doze horas do óbito.
A mancha verde tem início no abdome, cerca de doze
horas após o óbito.
A flacidez cadavérica apresenta uma marcha inversa à
da rigidez.

QUESTÃO 37 ____________________________________
QUESTÃO 32 ____________________________________
Após o ato de necropsia, o auxiliar de autopsia deverá, além
de outras anotações pertinentes, registrar junto ao livro de
ocorrências o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vida pregressa da vítima.
grau de escolaridade do cadáver.
material solicitado pelo médico-legista.
estado civil da vítima.
número de páginas do laudo cadavérico.
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Com relação à traumatologia forense, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Equimose e hematoma são lesões contundentes.
Edema, equimose e escoriação são lesões contusas.
Enxada, facão e foice são exemplos de instrumentos
de ação pérfuro-contundente.
Hematoma é infiltração hemorrágica difusa na malha
do tecido.
Lesão pérfuro-incisa é provocada por instrumento de
ação cortante.
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QUESTÃO 38 ____________________________________

RASCUNHO

A respeito das técnicas clássicas de necropsias, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Na técnica de Virchow, os órgãos são removidos em
bloco, à medida que se descrevem os achados.
Na técnica de Rokitansky, procede-se à dissecção in
situ dos órgãos e à remoção destes um a um, já
dissecados.
Ainda na técnica de Letulle, os órgãos serão
dissecados já fora do corpo, e sua aplicação é mais
comum em necropsias de corpo em decomposição.
Na técnica de Letulle, é feita a retirada em massa de
órgãos cervicais, torácicos e abdominais, desde a boca
até o ânus, sendo bastante utilizada em necropsias
forenses.
Na técnica de Ghon, são obtidos os órgãos em bloco,
sem dissecar. A dissecção de cada órgão é feita
depois da remoção.

QUESTÃO 39 ____________________________________
Para uma análise histopatológica adequada, é necessário o
correto acondicionamento e a fixação das peças. Acerca dos
requisitos para uma boa fixação, julgue os itens
subsequentes.
I

II
III

IV

O material deve ser mergulhado, o mais rápido
possível, em líquido fixador adequado; no caso, formol
a 10%.
O volume do fixador deverá ser, no mínimo, três vezes
maior que o volume da peça.
Órgãos maciços deverão ser acondicionados inteiros
dentro do frasco, pois a semissecção deles atrapalha o
exame macroscópico da peça.
Deve-ser evitar a lavagem prévia das câmaras
cardíacas, pois a remoção dos coágulos pode
prejudicar a análise do patologista.

Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhum item está certo.
Apenas um item está certo.
Apenas dois itens estão certos.
Apenas três itens estão certos.
Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 40 ____________________________________
Com relação a coleta e acondicionamento de material, é
correto afirmar que
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

o preenchimento do pedido deverá ser realizado pelo
auxiliar de autopsia, com supervisão e assinatura do
médico responsável pela necropsia.
a identificação dos frascos é de responsabilidade do
auxiliar de autopsia.
a coleta de estômago com conteúdo gástrico é
necessária para estudo histopatológico, nos casos de
envenenamento.
para o exame de dosagem alcoólica, devemos retirar
sangue de dentro da cavidade torácica ou abdominal,
devido à facilidade de sua obtenção, no caso de
hemorragias cavitárias.
para o exame toxicológico, é necessário o
acondicionamento das peças em formol a 10%.
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