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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

O Sudoeste e a Casuarina 
(Joel Silveira)

 Entre a fuga do vento Nordeste e o primeiro sopro frio do 
Sudoeste, há um instante vazio e ansioso: as cigarras calam, se 
eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam 
indolentes, imobilizam-se na rigidez morta e reta dos ciprestes. 
Os urubus debandam das palmeiras, os pescadores recolhem 
as velas, e daqui da varanda vejo os lagartos procurarem 
medrosos os seus esconderijos. “É o sudoeste”, penso, e logo 
ele chega carpindo penas e desgraças que não são suas. 
 “Estou vindo do mar alto, trago histórias”, diz ele com a 
sua voz agourenta. Ao que responde, enfastiada, a Casuarina: 
“Detesto as tuas histórias”. 
 Também eu, porque sei o que significa pra mim o pranto 
desatado e frio. Logo esta varanda, que o Nordeste amornara 
para o meu sono, estará tomada por tudo o que o vento ruim 
traz consigo: a baba do oceano doente, a escuma amarela e 
pútrida, o calhau sangrento, o grito derradeiro dos náufragos, 
os olhos esbugalhados das crianças afogadas que não 
entenderam o último instante, o hálito pesado do marinheiro 
que morreu bêbado e blasfemo, o lamento do grumete  que o 
mastaréu partido matou e  atirou ao mar. 
 Assim são as histórias do Sudoeste. Ouvindo-as (e tenho 
de ouvi-las, como se elas viessem de dentro de mim, como se 
por dentro eu tivesse mil frinchas por entre as quais o Sudoeste 
passa e geme) ressuscito os meus mortos e minhas tristezas 
e a eles incorporo a amargura dos incertos e a angústia 
sobressaltada dos que têm medo – tão minhas agora. E vejo, 
destacada na escuridão como uma medusa no mar, a mão 
lívida do meu pai morto, imobilizada no gesto, talvez amigo, 
que não chegou a ser feito; e os pequenos dentes do meu 
irmão Francisco, que morreu sorrindo; e escuto, nos soluços do 
vento, aquele terrível convulso regougar de Maria que a morte 
levou num mar de sangue e vômito; e tremo e me apavoro, não 
por receio de não ter enterrado para sempre meus mortos, mas 
por medo de tê-los enterrado antes de ter pago tudo o que lhes 
devia. 

Vocabulário: 

Casuarina – espécie de árvores e arbustos 
Cipreste – planta usada para arranjos às quais se associa a 
ideia de tristeza
Carpindo – capinar 
Calhau – pedra de pequena dimensão 
Grumete – graduação mais inferior da Marinha 
Mastaréu – mastro pequeno 
Regougar – soltar a voz

1) O texto estabelece uma relação entre elementos da 
natureza e os sentimentos do narrador. Isso porque: 
a)  o narrador tem medo das histórias trazidas pelo vento 

Sudoeste. 
b)  a natureza sempre provoca, no narrador, lembranças 

tristes. 
c)  as tristezas trazidas pelo vento ressuscitam as perdas 

do narrador.
d)  o vento Sudoeste foi responsável por mortes na família 

do narrador.
e)  o vento do Nordeste leva consigo lembranças do vento 

do Sudoeste. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
2 e 3 seguintes.

“as cigarras calam, se eriçam as águas da lagoa e as 
casuarinas, que se balançavam indolentes, imobilizam-se na 

rigidez morta e reta dos ciprestes.”(1º§)

2) Ocorre, nessa passagem destacada, um predomínio de 
orações: 
a)  subordinadas adverbiais. 
b)  subordinadas adjetivas. 
c)  subordinadas substantivas. 
d)  reduzidas. 
e)  coordenadas. 

3) O termo em destaque é uma locução adjetiva que se 
relaciona, por dependência sintática, com o seguinte 
vocábulo: 
a)  “rigidez”.  
b)  “imobilizam”.
c)  “morta”. 
d)  “indolentes”.
e)  “reta”. 

4) Na passagem “diz ele com a sua voz agourenta.“ (2º§), 
o pronome destacado tem como referente: 
a)  narrador.
b)  mar. 
c)  leitor. 
d)  vento. 
e)  casuarina. 

5) O emprego dos artigos, no título do texto, cumpre papel 
expressivo à medida que representam um sentido de: 
a)  especificação. 
b)  equivalência. 
c)  suavização. 
d)  relativização. 
e)  generalização. 

6) O Sudoeste e a Casuarina ganham expressividade, ao 
longo do texto, sobretudo pelo emprego da seguinte 
figura de linguagem: 
a)  metáfora. 
b)  prosopopeia. 
c)  metonímia. 
d)  hipérbole. 
e)  ironia. 

7) Em “Ao que responde, enfastiada, a Casuarina” (2º§), o 
adjetivo em destaque exerce a função sintática de: 
a)  sujeito.
b)  objeto direto. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  predicativo. 
e)  adjunto adnominal. 

8) O vocábulo  “também”, que introduz o terceiro 
parágrafo, contribui para a progressão das ideias 
estabelecendo um sentido de: 
a)  retificação. 
b)  conclusão. 
c)  adição.
d)  oposição. 
e)  explicação. 

9) No primeiro parágrafo, o emprego recorrente do 
presente do indicativo sugere: 
a)  uma ação do momento da enunciação. 
b)  uma ideia que ainda ocorrerá. 
c)  uma ação que se limita ao passado.
d)  um caráter atemporal. 
e)  um sentido de possibilidade. 
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10) Ao final do texto, pode-se inferir que o medo a que 
o narrador faz referência poderia ser provocado, 
especificamente, pelo seguinte sentimento: 
a)  tristeza.
b)  saudade.
c)  confiança.
d)  dependência.
e)  remorso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes 
sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada  
cliente respondeu uma única vez. O resultado foi o  
seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer, 6 clientes 
preferem tanto hambúrguer quanto bauru, e 9 clientes 
optaram por nenhum dos dois lanches. Desse modo, o 
total de clientes que preferem somente bauru é igual a:
a)  8
b)  9 
c)  10
d)  11
e)  12

12) O salário de Marcos é R$ 840,00 (oitocentos e quarenta  

 reais). Desse valor, ele gastou 
4
1

 
com vestimenta; 

5
2

  

 
do salário com aluguel e 

10
3

 
do salário com mercado.  

 Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do 
salário foi:
a)  R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)
b)  R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
c)  R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
d)  R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
e)  R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)

13) Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. 
Portanto, a porcentagem que representa o que restou 
para Joana do valor que possuía é:
a)  76%
b)  24%
c)  32%
d)  68%
e)  82%

14) Uma proposição tem valor lógico falso e outra 
proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições 
é correto afirmar que o valor lógico:
a)  da conjunção entre as duas proposições é verdade
b)  da disjunção entre as duas proposições é verdade
c)  do condicional entre as duas proposições é falso
d)  do bicondicional entre as duas proposições é verdade
e)  da negação da conjunção entre as duas proposições é 

falso

15) A negação da frase “O Sol é uma estrela e a Lua não 
é um planeta”, de acordo com a equivalência lógica, a 
frase é:
a)  O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta
b)  O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta
c)  O Sol é uma estrela ou a Lua é um planeta
d)  O Sol é uma estrela ou a Lua não é um planeta
e)  O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Em conformidade com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, avalie as alternativas abaixo e 
assinale a CORRETA no que diz respeito ao quórum 
determinado para os casos que em que o Conselho de 
Administração se reúne por solicitação. 
a)  Por solicitação da maioria qualificada de seus membros
b)  Por solicitação de um terço de seus membros
c)  Por solicitação de, pelo menos, dois terços de seus 

membros
d)  Por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros  
e)  Por solicitação da maioria simples de seus membros

17) Ao determinar a composição do Conselho de 
Administração da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH – o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 também determina a remuneração 
dos membros desse conselho. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que apresenta o percentual correto.
a)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 

a honorários mensais, correspondentes a quinze por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

b)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

c)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a cinco por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

d)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte e cinco 
por cento da remuneração média mensal dos Diretores 
da EBSERH

e)  Os membros do Conselho de Administração farão 
jus a honorários mensais, correspondentes a dez por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

18) Ao tratar do Órgão de Auditoria Interna da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– o regimento interno especifica quais são suas 
competências. Leia as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA.
a)  Definir estratégias para a execução de ações de 

controle nas entidades públicas e privadas, contratadas 
pela Sede e filiais

b)  Estabelecer metas, procedimentos e normas para 
auditoria e fiscalização da Sede e das filiais

c)  Examinar, em conjunto com os demais setores 
da EBSERH, instrumentos internos de controle 
administrativo de desempenho, de aplicação dos 
recursos públicos e da guarda dos bens públicos, 
conforme sua área de atuação

d)  Examinar e emitir pareceres quanto à prestação de 
contas anual e tomada de contas especial, nos termos 
da legislação em vigor

e)  Estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a 
legalidade e acompanhar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais
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19) Analise as afirmativas abaixo, que fazem referência à 
organização interna da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH –, e assinale a alternativa 
correta. 
I. A estrutura organizacional da EBSERH, compreendendo 

a Sede, as filiais e 14 unidades descentralizadas, será 
estabelecida no organograma funcional, aprovado 
pelo Conselho de Administração em conjunto com o 
Conselho Consultivo, assim como o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; o Plano de 
Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas.

II. Após aprovação pelo Conselho de Administração, os 
Planos serão submetidos à aprovação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação do Ministério do Trabalho. 

III. Alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças na 
distribuição de competências poderão, a qualquer 
tempo, serem submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

IV. As definições estabelecidas pelo Conselho de 
Administração deverão contemplar as diretrizes, 
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf).

a)  Somente os itens I e II estão corretos
b)  Somente os itens I e IV estão corretos
c)  Somente os itens II e III estão corretos
d)  Somente os itens II e IV estão corretos
e)  Somente os itens III e IV estão corretos

20) Com relação as competências da Diretoria de 
Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH – assinale a alternativa 
INCORRETA.
a)  Apoiar e monitorar as filiais e unidades descentralizadas 

da EBSERH no planejamento, implementação e controle 
de seus respectivos orçamentos e desempenhos 
institucionais, de acordo com as características definidas 
no planejamento da Sede

b)  Planejar, gerenciar e controlar a execução orçamentária 
e financeira da Sede, filiais e unidades descentralizadas, 
com as medidas necessárias à manutenção do equilíbrio 
financeiro da Empresa

c)  Subsidiar a Presidência, o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, com as 
informações necessárias para as decisões relacionadas 
à execução e ao desempenho do orçamento da Sede, 
filiais e unidades descentralizadas

d)  Realizar a execução orçamentária e financeira no 
âmbito da Sede

e)  Planejar, estabelecer diretrizes de gerenciamento, 
acompanhar, avaliar e controlar as conformidades 
contábeis da Sede e filiais, e registrar o movimento 
contábil da Sede

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi marco importante na 
organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus 
componentes foi o Pacto em Defesa do SUS. Sobre 
esse Pacto, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços 
de saúde, de acordo com a Constituição Federal, é uma 
das ações previstas no Pacto em Defesa do SUS.

II. Despolitização da saúde e promoção da cidadania 
como estratégia de mobilização social, tendo a questão 
da saúde como um direito, estão entre as iniciativas do 
Pacto em Defesa do SUS.

III. Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, que lutam pelos direitos da saúde e 
cidadania, não é um ação prevista no Pacto em Defesa 
do SUS.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

22) A lei 8080/90 expressa que a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes os abaixo, exceto: 
a) Meio ambiente
b) Renda
c) Lazer
d) Acesso aos bens e serviços essenciais
e) Nível intelectual 

23) Considerando a lei 8080/90, no que tange às atribuições 
das esferas de gestão do SUS, a implementação da 
Estratégia da Saúde da Família é atribuição:
a) Da direção federal
b) Da direção estadual
c) Não prevista na lei 
d) Da direção municipal
e) Comum às esferas municipal, estadual e federal do 

SUS

24) De acordo com a Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, a participação de órgãos, 
entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. Entre 
as representações abaixo, assinale a que não é 
contemplada pela resolução:
a) Poder legislativo
b) Entidades de defesa do consumidor
c) Entidades patronais
d) Entidades ambientalistas
e) Associações de moradores

25) Segundo o decreto presidencial 7508/2011 a instância 
de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS é:
a) A Conferência de Saúde
b) A Comissão Intergestores
c) A Região de Saúde
d) O Conselho de Saúde
e) O Ministério ou as secretarias de saúde, conforme o 

caso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Necropsia é definida como exame sistemático 
macroscópico e microscópico dos órgãos post-
mortem. A preparação dos tecidos retirados do cadáver 
envolve vários processos, sendo um deles a fixação da 
amostra. Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Os fragmentos retirados para análise microscópica 

devem se mantidos a fresco por 24 horas.
II. O local da retirada do fragmento, no tecido examinado, 

não é importante.
III. O frasco receptor deve ser de boca larga, para evitar 

compressão dos tecidos.
IV. O fixador mais utilizado é formol 10% tamponado.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e IV, apenas
b) III e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I e II, apenas
e) I e III, apenas

27) A manipulação de material humano é uma fonte de 
contaminação em potencial. No ato da necropsia, antes 
do contato com o cadáver, é necessário procedimentos 
de biossegurança.

 Assinale a alternativa correta.
a)  O uso de uma sapatilha de algodão é suficiente para 

proteção individual
b)  Não há necessidade de troca de roupa, visto que a 

máscara de algodão protege dos patógenos
c)  A troca de roupa, botas de borracha, luvas de látex, 

avental impermeável e máscara, se faz necessário
d)  A vantagem do uso da máscara com filtro é que não há 

necessidade de outra proteção
e)  O avental cirúrgico é suficiente para proteção individual

28) O procedimento da necropsia necessita de um ou mais 
auxiliares técnicos e de vários instrumentos específicos 
para a execução apropriada. Dos instrumentos 
descritos abaixo, assinale o que não é utilizado neste 
procedimento.
a)  Tesoura de ponta romba 
b)  Serra e arco de serra
c)  Concha medidora
d)  Faca de cozinha
e) Micrótomo

29) Uma criança, com cinco anos de idade, morre em 
consequência de uma Leucemia Aguda.

 Na retirada dos órgãos o técnico não deve se esquecer 
de um tecido muito importante para o esclarecimento 
do óbito. Assinale a alternativa correta.
a)  A medula óssea, que deve ser retirada do interior do 

osso femoral ou costela
b)  O fígado, retirado com uma faca de lâmina fina
c)  O cérebro, retirado com um formão
d)  A medula espinhal, retirada com faca de lamina fina 
e)  Membrana timpânica, retirada com um formão

30) As necropsias são realizadas mediante solicitação 
médica e autorização da família. 

 Na ausência destes documentos o boletim de ocorrência, 
realizado por um delegado, deve acompanhar o cadáver.

 Assinale a alternativa correta.
a) Conferir os documentos do cadáver e a solicitação 

médica deve ser realizado pós-exame necroscópico
b) Não há necessidade de avaliação do prontuário médico
c) Os exames de imagem não possuem correlação com os 

achados macroscópicos
d) A necropsia deve ser registrada, sequencialmente, em 

um livro ou sistema de informática
e) A declaração de óbito nunca acompanha o cadáver a 

ser necropsiado

31) Há varias técnicas de necropsia, cada qual com um 
principio básico para o exame macroscópico dos 
órgãos. A Medicina Legal utiliza de duas dessas 
técnicas.

 Assinale a alternativa correta.
a) As técnicas de Virchow e Ghon são as mais utilizadas 

na medicina legal
b) As técnicas de Masson e Schiff são as mais utilizadas 

em medicina legal
c) As técnicas de Schiff e Perls são as mais utilizadas na 

medicina legal
d) São duas técnicas inventadas por dois legistas 

desconhecidos
e) As técnicas de Virchow e Letulle são as mais utilizadas 

em medicina legal

32) O exame do cadáver passa por varias etapas. O exame 
inicial se chama ectoscopia ou inspeção.

 Assinale a alternativa correta.
a) A inspeção é utilizada para avaliar qual o instrumento o 

técnico irá utilizar
b) A ectoscopia visa, através de um equipamento, analisar 

possíveis microorganismos
c) A inspeção visa analisar estado nutricional, compleição 

física e lesões cutâneas
d) A ectoscopia caiu em desuso após a utilização do 

microscópio de fase
e) A inspeção do cadáver é realizada ainda na maca, com 

cadáver vestido 

33) Na técnica de necropsia de ______, a evisceração se 
dá através de monoblocos de órgãos anatomicamente/ 
fisiologicamente relacionados. 

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Virchow
b) Ghon
c) Letulle
d) Rokitansky
e) Galileu

34) A incisão mais utilizada para abertura das cavidades 
torácica e abdominal em adultos é denominada em Y. 
Assinale a alternativa correta.
a)  Esta incisão é denominada de bicrista-púbica
b)  Esta incisão é denominada púbica-crista-sacro
c)  Esta incisão é denominada de biacrômio-fúrcula-

pubiana
d)  Esta incisão é denominada de escapular-pubiana-sacro
e)  Esta incisão é denominada xifo-pubiana-biacrômio

35) Para acesso a cavidade craniana, um corte especifico é 
realizado. Este corte é feito no couro cabeludo.

 Assinale a alternativa correta.
a) É uma incisão frontal-occipital, com orientação caudal
b) É uma incisão bimastoídea, com orientação coronal
c) É uma incisão bimentoniana, com orientação sagital
d) É uma incisão bioccipital, com orientação coronal
e) É uma incisão fronto-vertebral, com orientação caudal

36) Na abertura do tórax, o gradil ósseo deve ser 
removido para dar acesso às vísceras intra torácicas. 
O instrumento utilizado para incisão da cartilagem 
do gradil torácico tem uma denominação específica. 
Assinale a alternativa correta.
a) Ossótomo
b) Gradiótomo
c) Costótomo
d) Pinça dente de rato
e) Bisturi pequeno
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37) A técnica de evisceração em bloco separa as vísceras 
em três grandes blocos. O bloco cardio-pulmonar é 
constituído por diversos órgãos. Analise as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O bloco cardio-pulmonar é constituído por coração e 

pulmão.
II. O bloco cardio-pulmonar é constituído pela língua e 

tireoide
III. O bloco cardio-pulmonar é constituído por traqueia e 

brônquios.
IV. O bloco cardio-pulmonar é constituído pela pituitária.
V. O bloco cardio-pulmonar é constituído pelas supras 

renais.
 Assinale a alternativa correta.

a) I e II, apenas
b) II e V, apenas
c) I, II e III, apenas
d) I e III, apenas
e) I, IV e V, apenas

38) Após a evisceração, há necessidade de dissecção 
de cada órgão. Esta dissecção inclui a abertura dos 
grandes vasos.

 Assinale a alternativa correta.  
a)  Após a dissecção os órgãos são imediatamente 

incinerados
b)  Após a dissecção os órgãos são congelados para 

exames futuros
c)  Após a dissecção os órgãos são pesados e medidos
d)  Após a dissecção os órgãos são pesados e incinerados
e)  Após a dissecção os órgãos são medidos e congelados

39) Há uma padronização para o corte de cada órgão 
eviscerado. O fígado, órgão localizado no hipocôndrio 
direito, deve ser seccionado, em: 

 Assinale a alternativa correta.
a) Uma secção transversal, passando pela vesícula biliar
b) Varias secções longitudinais, com exposição das faces 

de corte
c) Varias secções transversais, sem lesar a vesícula biliar
d) Seccionar a cápsula, apenas
e) Seccionar o hilo, apenas

40) Alguns órgãos possuem cápsulas que devem ser 
removidas para a análise adequada da superfície 
externa. Assinale a alternativa correta.
a) As cápsulas dos rins devem ser retiradas para 

visualização de lesões superficiais
b) A cápsula do fígado deve ser retirada para melhor 

visualização do orgão
c) A cápsula do pâncreas deve ser retirada para 

observação do parênquima
d) A cápsula do baço deve ser retirada 
e) Não há órgãos com cápsulas

41) Nas necropsias de verificação médico-legal, muitas 
vezes, há necessidade de coleta de sangue para analise 
toxicológica. Assinale a alternativa correta:
a) Nos casos com suspeita de intoxicação alcoólica o 

tempo do óbito não é importante para escolha do acesso 
a ser puncionado

b) Os acessos mais utilizados são: veia cava superior, 
femoral ou coração

c) O volume de sangue a ser coletado depende do tempo 
do óbito

d) O exame toxicológico é feito por esfregaço cutâneo
e) O humor vítreo nunca é utilizado para este teste

42) A necropsia é um procedimento que tem como objetivo 
a analise da causa mortis.

 Há diferenças entre necropsia médico-legal ou forense 
e necropsia acadêmica ou clínica.

 Neste contexto, assinale a alternativa correta:
a) A necropsia acadêmica ou clinica visa esclarecer a 

causa clinica e é feita somente pelo legista
b) A necropsia médico legal ou forense visa o diagnóstico 

jurídico e sempre é feita por um patologista
c) A necropsia forense é realizada por um médico legista, 

tem cunho jurídico e não necessita de autorização 
familiar

d) A necropsia clinica é realizada necessariamente no 
instituto médico legal e não necessita de autorização 
familiar

e) As necropsias médico-legais são realizadas em 
ambiente hospitalar e necessita de autorização familiar

43) A fixação de tecidos de cadáveres é realizada para 
conservação dos tecidos e órgãos por um período 
maior e para evitar a autólise e decomposição. Assinale 
a alternativa correta.
a) É um procedimento rápido realizado pela imersão do 

cadáver em soro fisiológico
b) É um procedimento em teste no Brasil
c) É um procedimento em desuso devido à baixa qualidade
d) É um procedimento que utiliza acido fórmico, 

concentrado e injetado por via arterial
e) É um procedimento ineficaz

44) O exame necroscópico inclui a retirada de fragmentos 
para microscopia. Esta etapa é realizada em duas fases. 
Analise as sentenças abaixo e marque V (verdadeiro ) ou 
F (falso) assinale a alternativa, que contém a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) A primeira fase é a retirada de fragmentos representativos 

das lesões.
(  ) Na primeira fase os fragmentos são mantidos a fresco.
(  ) A segunda fase os primeiros fragmentos são recortados 

em fragmentos menores.
(  ) Na primeira fase o fixador mais utilizado é o álcool 

etílico.
a) V, V, V, V
b) V, F, F, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
e) V, F, V, F

45) O encéfalo deve ser fixado de maneira específica. 
Assinale a alternativa correta.
a) O encéfalo deve ser mantido congelado há menos vinte 

graus Celsius
b) O encéfalo deve ser mantido imerso e suspenso por 

codorne em formol
c) O encéfalo deve ser imediatamente clivado e mantido 

congelado
d) O encéfalo deve ser fixado em metanol, com cuba 

plástica lacrada
e) O encéfalo deve ser injetado com ácido sulfúrico, para 

melhor visualização dos neurônios
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46) O coração é uma víscera oca que deve ser examinado 
de maneira específica. Analise as sentenças abaixo e 
marque V (verdadeiro ) ou F (falso). 
(  ) O coração deve ser aberto com cortes transversais, 

paralelos aos vasos da base.
(  ) O coração deve ser fixado e aberto após três dias em 

imersão na parafina.
(  ) O coração deve ser aberto segundo fluxo sanguíneo, 

iniciando-se nas cavas.
(  ) O coração deve ser aberto com equipamento especifico 

denominado costtomo.
 Assinale a alternativa, que contém sequência correta 

de cima para baixo.
a) V, V, V, V
b) V, F, F, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
e) V, F, V, F

47) O estomago é aberto seguindo ___________ enquanto 
o intestino delgado é aberto seguindo ___________. 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) A grande curvatura, bordo mesentérico
b) A pequena curvatura, bordo mesentérico
c) A grande curvatura, bordo latero mesentérico
d) A grande curvatura, bordo antimesentérico
e) A pequena curvatura, bordo antimesentérico

48) Na necrópsia de um paciente previamente acamado por 
sequela de Acidente Vascular Cerebral  é encontrado 
tromboembolismo pulmonar.

 Assinale a alternativa correta.
a) O técnico não deve se esquecer de retirar os músculos 

da panturrilha, local de origem dos trombo-êmbolos
b) O técnico não deve retirar os músculos da panturrilha, 

que são resistentes à formação de trombos
c) O técnico deve retirar a medula óssea, origem da 

embolia gordurosa
d) O técnico não deve se preocupar com a origem dos 

êmbolos
e) O técnico deve retirar os músculos do antebraço local 

de origem dos trombo-êmbolos

49) As necropsias são realizadas em salas apropriadas, 
com critérios de segurança.

 Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) A sala de necropsia deve ter exaustão e ventilação 

adequadas.
(  ) A sala de necropsia deve ter bancadas de madeira que 

facilitem a higienização.
(  ) A sala de necropsia deve ter mesas especiais que 

podem ser de madeira.
(  ) A sala de necropsia deve ter mesas apropriadas de fácil 

escoamento de sangue e líquidos.
a) F V V F
b) V V F F
c) V F F V
d) V F V F
e) F F F F

50) A __________ está localizada no polo superior do 
rim localizado __________, enquanto a glândula 
pituitária está localizada __________, no interior do 
crânio. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Supra renal, no retroperitoneo, na sela túrcica
b) Supra renal, no abdômen, no lobo frontal, junto ao 

cerebelo
c) Artéria renal, no retroperitônio, no lobo frontal, junto ao 

cerebelo
d) Veia renal, na sela túrcica, no lobo occipital
e) Veia renal, no retroperitônio, no lobo occipital


