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ESPECÍFICA 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de começar a fazer as provas: 

• Verifique se este caderno contém três provas: de Língua Portuguesa / Legislação, com 14 questões; e 
Específica do Cargo, com 36 questões, com 4 (quatro) alternativas, cada uma dessas questões, 
sequencialmente numeradas de 1 a 50. 

 
Caso haja algum problema, solicite a substituição do seu caderno de provas. 
 
Na Folha de Respostas: 

• Confira seu nome e número de inscrição. 
• Assine, A TINTA, no espaço indicado. 
 
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

• Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente 
a cada resposta, conforme o modelo: 

 
 
 
Sua resposta NÃO será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. 

 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.  
 
Para entregar sua prova, somente após o Período de Sigilo, levante o braço para chamar o fiscal. 
 
O candidato deverá aguardar o fiscal se aproximar para, então, entregar o Caderno de Provas e as Folhas 
de Respostas. 
 

O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Provas. 
 
O rascunho de gabarito, localizado ao final do Caderno de Provas, só poderá ser destacado pelo fiscal. 
 
Recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do momento em que sair da sala e até a 
saída do prédio, continuam válidas as proibições ao uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não 
lhe é mais permitido o uso dos sanitários. 
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Duração total das provas, incluindo transcrição da FOLHA DE RESPOSTAS: 

QUATRO HORAS 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia este texto e, com base nele, responda às questões de 1 a 8.  

 
A Bulgária existe 

 
Lembro com distorcida nitidez a noite em que ouvi pela primeira vez o nome Campos de Carvalho 

(1916-98). Jogava bilhar num daqueles botecos ladrilhados da rua Cardeal Arcoverde quando um acaso fez 
com que Sérgio Cohn, então editor da sensacional revista de poesia "Azougue", adentrasse o ambiente. Disse 
distorcida nitidez: lembro que chovia e que ainda estávamos no conturbado século 20. E que as esferas 
coloridas ricocheteavam provocando um ruído estridente. Acho que os ladrilhos eram brancos. E que Sérgio 
estava de óculos. Pouco importa. 

Sentamo-nos e ele contou que tinha acabado de entrevistar Campos de Carvalho. "Quem?" "O maior 
escritor brasileiro de todos os tempos!" "Como? Nunca ouvi falar..." Me parecia impossível não conhecê-lo, até 
porque Sérgio repetiu, algumas vezes, que "o texto dele tem tudo a ver com você".  

São normais, em conversas entre autores, delírios em que inventamos alguém para ver se 
convencemos o interlocutor. Já estava com a certeza de que era alvo de uma brincadeira quando lhe pedi uma 
frase do escritor. "Aos 16 anos de idade matei meu professor de lógica alegando legítima defesa." 

Houve um silêncio, daqueles que se seguem a um estrondo. "É a primeira frase de 'A Lua Vem da 
Ásia', uma de suas quatro novelas" disse Sérgio, emoldurando meu encantamento. Nunca mais fui o mesmo. 
Um ano depois, a José Olympio lançaria um livro com as tais novelas ("A Lua Vem da Ásia", "Vaca de Nariz 
Sutil", "Chuva Imóvel" e "Púcaro Búlgaro") e eu me tornaria discípulo e divulgador da obra de Campos de 
Carvalho. 

Me deixei influenciar por suas ideias, sua maneira livre e louca de escrever, seu surrealismo 
iconoclasta, seu humor dilacerante. Passei anos devorando aquelas iguarias insanas e procurando digeri-las 
no calor do que escrevia. 

Na época, eu era repórter da "Viagem e Turismo". Tinha bom trânsito com os editores, e minhas 
pautas, embora atípicas, eram aceitas com simpatia. Foi munido desse cacife que entrei numa reunião e disse: 
"Alguém precisa ir à Bulgária comprovar a existência do país. Até onde sei, não existe." 

Houve uma gargalhada, e o editor, com uma expressão "esse cara vai aprontar", aprovou a viagem. A 
pauta, na verdade, vinha do "Púcaro Búlgaro". Na vertiginosa narrativa de cerca de cem páginas, o 
personagem organiza uma hilária expedição à Bulgária a fim de certificar-se de sua existência. 

Dias depois, estava no avião rumo a Sófia, a capital do controvertido país. Munido de câmera digital e 
embriagado do espírito surrealista de Campos, entrei na fila que me levaria ao guarda de fronteira e à possível 
constatação da existência do país. Enquanto esperava minha vez, observava um tapume que dividia a rua do 
aeroporto. A parte inferior era vazada, o que permitia ver sapatos de "cidadãos búlgaros" transitando pela 
suposta calçada. "Onde há búlgaros, há Bulgária", pensei. 

Mas os secretos desígnios que conduzem nossos passos me guardavam uma surpresa. O policial 
informou que meu visto valeria só dali a quatro dias e que eu poderia esperar na sala de embarque por quatro 
dias ou ir embora. Olhei para a desolada sala com seus sofás e bancos de couro imundos. 

Disse que era repórter brasileiro e estava ali a trabalho. Ele então conduziu-me até uma sala, onde 
esperei um funcionário que trataria da minha situação. Nesse ínterim, lembrei que a maioria da polícia secreta 
da ex-URSS, a terrível KGB, era de búlgaros. Tremi. Então chegou outro funcionário. "Para que lugares você 
pretendia ir?", perguntou-me, já me informando no verbo "pretendia" que eu não entraria no seu país. 

Neste momento, entendi que minha reportagem estava em pleno curso -policiais de fronteira queriam 
ocultar de mim a não existência da Bulgária. Respondi que meu objetivo era "andar sempre em frente sob a 
neve até atingir o mar Negro." Ele retorquiu nervoso: "Mas por que a Bulgária?". Era a perguntava que eu 
esperava. "Porque no Brasil há uma desconfiança quanto à existência da Bulgária." Imediatamente, ele 
apontou a saída e fui jogado no ônibus que me levaria de volta a um avião. 
 
PESSOA, Ciro. http://sergyovitro.blogspot.com/2012/01/bulgaria-existe-ciro-pessoa.html Acesso em 08 jan. 
2012. 
 
QUESTÃO 01 
 
Acerca da Bulgária, é CORRETO afirmar que é um país 
 
A) cuja existência o narrador comprovou, mas que se mostrou inacessível a ele.  

B) em que os turistas são extremamente maltratados pela polícia estatal. 

C) no qual tentativas de entrada são frustradas porque é um lugar inatingível a estrangeiros. 

D) para onde se dirigem aquelas pessoas que testam continuamente a sua real existência. 
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QUESTÃO 02 
 
O motivo que levou o autor do texto a empreender uma viagem à Bulgária foi 
 
A) o encontro que teve com seu amigo, o escritor Sergio Cohn, num bar da cidade. 

B) o fato de escrever em uma revista de turismo e poder sugerir pautas ao editor da publicação.   

C) os secretos desígnios que conduziram sua leitura das novelas de Campos de Carvalho. 

D) sua necessidade de comprovar a efemeridade da obra “Púcaro búlgaro” 

 
 
QUESTÃO 03 
 
Assinale a alternativa em que a ideia expressa pela oração destacada, no período transcrito, está 
INCORRETAMENTE identificada entre parênteses.  
 
A) Disse distorcida nitidez: lembro que chovia e que ainda estávamos no conturbado século 20. (ADIÇÃO) 

[...]  

B) Me parecia impossível não conhecê-lo, até porque Sérgio repetiu algumas vezes que "o texto dele tem 
tudo a ver com você". (EXPLICAÇÃO) 

C) [...] o personagem organiza uma hilária expedição à Bulgária a fim de certificar-se de sua existência. 
(FINALIDADE)  

D) São normais, em conversas entre autores, delírios em que inventamos alguém para ver se convencemos o 
interlocutor. (CONDIÇÃO) 

 
 
QUESTÃO 04 
 
Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses se refere ao termo destacado no trecho retirado do 
texto. 

 
A) "Ele então conduziu-me até uma sala, onde esperei um funcionário que trataria da minha situação. " (o 

policial) 

B) [...] "Já estava com a certeza de que era alvo de uma brincadeira quando lhe pedi uma frase do escritor." 
(Campos de Carvalho) 

C) "Lembro com distorcida nitidez a noite em que ouvi pela primeira vez o nome Campos de Carvalho (1916-
98)." (nitidez)  

D) [...]"Me deixei influenciar por suas ideias, sua maneira livre e louca de escrever, seu surrealismo 
iconoclasta, seu humor dilacerante." [...] (José Olympio) 

 
 
QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa em que não há um dos recursos utilizados pelo autor na elaboração do texto: 
 

A) Definições, para explicitar o ponto de vista que adota. 

B) Exemplificações, a fim de ilustrar conceitos apresentados. 

C) Enumerações, para subsidiar os argumentos usados. 

D) Apresentação de fatos que se opõem ao tratar do tema.  
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QUESTÃO 06 
 
Leia o trecho. 
 
Jogava bilhar num daqueles botecos ladrilhados da rua Cardeal Arcoverde quando um acaso fez com que 
Sérgio Cohn, então editor da sensacional revista de poesia "Azougue", adentrasse o ambiente. 
 
A alternativa em que as vírgulas foram utilizadas com a mesma função que possui nesse trecho é 
 
A) Nesse ínterim, lembrei que a maioria da polícia secreta da ex-URSS, a terrível KGB, era de búlgaros.  

B) Me parecia impossível não conhecê-lo, até porque Sérgio repetiu, algumas vezes, que "o texto dele tem 
tudo a ver com você". 

C) São normais, em conversas entre autores, delírios em que inventamos alguém para ver se convencemos o 
interlocutor.  

D) Me deixei influenciar por suas ideias, sua maneira livre e louca de escrever, seu surrealismo iconoclasta, 
seu humor dilacerante. 

 
 
QUESTÃO 07 
 
Leia o trecho.  
 
Disse distorcida nitidez: lembro que chovia e que ainda estávamos no conturbado século 20. 
 
Nesse trecho, os dois pontos foram utilizados para 
 
A) ocupar lugar de conetivo que indicam explicação para fato narrado. 

B) realçar expressões que contradizem o que foi expresso anteriormente. 

C) separar palavras que explicitam encadeamentos de vocábulos. 

D) substituir vírgulas, as quais dão ênfase à expressão que destaca. 

 
 
QUESTÃO 08 
 
Nos trechos a seguir, há palavras ou expressões que indicam circunstância de tempo, EXCETO em 
 
A) Já estava com a certeza de que era alvo de uma brincadeira quando lhe pedi uma frase do escritor. 

B) Enquanto esperava minha vez, observava um tapume que dividia a rua do aeroporto. 

C) Imediatamente, ele apontou a saída e fui jogado no ônibus que me levaria de volta a um avião. 

D) São normais, em conversas entre autores, delírios em que inventamos alguém para ver se convencemos 
o interlocutor.  
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INSTRUÇÃO: Analise as questões 9 a 14 de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas alterações. 
 
 
QUESTÃO 09 
 
Todas as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO: 

 

A) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data 
da posse. 

B) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório. 

C) O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

D) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

 
 
QUESTÃO 10 
 
A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 

 
A) Crime contra a administração pública. 

B) Improbidade administrativa. 

C) Ao servidor que opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 
serviço. 

D) Insubordinação grave em serviço. 

 
 
QUESTÃO 11 
 
Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral 
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC,  observados os seguintes preceitos, EXCETO: 
 
A) Interesse do servidor. 

B) Interesse da administração. 

C) Equivalência de vencimentos. 

D) Manutenção da essência das atribuições do cargo.   

 
 
QUESTÃO 12 
 
Todas as afirmativas abaixo são deveres do servidor, EXCETO: 
 
A) Ser leal às instituições a que servir. 

B) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

C) Observar as normas legais e regulamentares. 

D) Ser assíduo e pontual ao serviço. 
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QUESTÃO 13 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
A) Além do vencimento, não poderá ser pago ao servidor nenhuma vantagem. 

B) O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, não perceberá indenização relativa ao período 
das férias a que tiver direito. 

C) O gozo dos direitos políticos não é requisito básico para investidura em cargo público. 
D) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 1 (um) dia, para doação de sangue. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
Todas as afirmativas abaixo são requisitos básicos para investidura em cargo público, EXCETO: 
 
A) Aptidão física e mental. 

B) A idade mínima de vinte e um anos. 

C) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

D) A nacionalidade brasileira. 
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PROVA ESPECÍFICA DO CARGO 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Com relação à maceração em água corrente, é correto afirmar que apresenta a desvantagem de 
 
A) destruir pequenos ossos. 

B) permitir a proliferação bacteriana.  

C) alterar a forma dos ossos. 

D) retirar cálcio dos ossos. 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Com relação à amônia, é correto afirmar que 
 
A) é ineficaz para clareamento dos ossos. 

B) é inútil para clareamento dos ossos.. 

C) é excelente para clareamento de ossos. 

D) pode destruir com facilidade os ossos. 

 
 
QUESTÃO 17 
 
Com relação à técnica de Tompsett, é correto afirmar que é 
 
A) uma técnica muito útil para diafanizar fetos e corar centros de ossificação. 

B) uma técnica amplamente utilizada na conservação de cadáveres. 

C) uma técnica utilizada na preparação de moldes vasculares. 

D) a principal técnica utilizada nas macerações de cadáveres. 

 
 

QUESTÃO 18 
 

Com relação à angioarquitetura das vísceras preenchidas com látex, é correto afirmar que, para polimerizar o 
látex, deve-se adicionar um pouco de  
 
A) borato de sódio.  

B) amônia.  

C) água oxigenada.  

D) ácido acético. 

 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre neurotécnicas, assinale a alternativa correta: 
 
A) O método de Mulligan é útil para corar a substância cinzenta. 

B) O método de Mulligan é útil para corar a substância branca. 

C) O método de Mainland é útil para corar a substância branca. 

D) O método de Klingler é útil para corar a substância cinzenta. 
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QUESTÃO 20 
 
Com relação ao vinilite, é correto afirmar que é uma resina solúvel em 
 
A) uma resina solúvel em álcool e amplamente utilizada para corar vasos sanguíneos. 

B) amônia e amplamente utilizada para obter moldes vasculares. 

C) ácido acético e amplamente utilizada para obter moldes vasculares. 

D) acetona e amplamente utilizada para obter moldes vasculares. 

 
 
QUESTÃO 21 
 
Para corar centros de ossificação seguidos de diafanização, utilizamos 
 
A) benzol azul de metileno. 

B) hidrato de cloral e verde de malaquita. 

C) alizarina e glicerina. 

D) hematoxilina e eosina. 

 
 
QUESTÃO 22 
 
Sobre as resinas polimerizáveis, é correto afirmar 
 
A) se dissolvem em ácido clorídrico. 

B) têm grande resistência, não se fragmentando facilmente. 

C) não conservam a arquitetura vascular. 

D) não apresentam flexibilidade. 

 
 
QUESTÃO 23 
 
Sobre o látex, é correto afirmar que é um produto 
 
A) natural, extraído da seringueira e deve ser conservado em pH alcalino. 

B) natural, extraído da seringueira e deve ser conservado em pH ácido. 

C) artificial, sintetizado quimicamente e deve ser conservado em pH alcalino. 

D) artificial, sintetizado quimicamente e deve ser conservado em pH ácido. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
Para prencher a cavidade pulpar dos dentes diafanizados, utilizamos 
 
A) solução de alizarina. 

B) tinta nanquim. 

C) solução de hidrato de cloral. 

D) solução de hidróxido de sódio. 
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QUESTÃO 25 
 
Qual a concentração de formol indicada para embalsamar cadáveres humanos ou animais domésticos? 
 
A) 20% 

B) 10%  

C) 30% 

D) 5% 

 
 
QUESTÃO 26 
 
Qual vaso sanguíneo é indicado para formolizar cadáveres humanos? 
 
A) Artéria carótida. 

B) Artéria safena. 

C) Artéria femoral. 

D) Artéria cefálica. 

 
 
QUESTÃO 27 
 
Na técnica de plastinação é utilizada borracha 
 
A) de látex. 

B) vulcanizada. 

C) polimerizada. 

D) de silicone. 

 
 
QUESTÃO 28 
 
As angiotécnicas são procedimentos utilizados para evidenciar 
 
A) os vasos sanguíneos e linfáticos. 

B) os brônquios e pulmão. 

C) as vias digestivas. 

D) parênquima hepático e as vias biliares. 

 
 
QUESTÃO 29 
 
As estesiotécnicas são diversos procedimentos utilizados na preservação de 
 
A) ossos. 

B) articulações. 

C) órgãos dos sentidos. 

D) tendões. 
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QUESTÃO 30 
 
As esplancnotécnicas visam à preservação e à conservação de  
 
A) tecido sanguíneo. 

B) tecido nervoso. 

C) vísceras em geral. 

D) tecido linfático. 

 
 
QUESTÃO 31 
 
O plano que tangencia as costas do indivíduo, em Anatomia, é denominado 
 
A) costal. 

B) dorsal. 

C) superior. 

D) proximal 

 
 
QUESTÃO 32 
 
Para indicar a posição de estruturas localizadas nos membros, utilizam-se os termos 
 
A) cranial e caudal. 

B) lateral e medial. 

C) superior e inferior. 

D) proximal e distal. 

 
 
QUESTÃO 33 
 
Os vasos encarregados de levar sangue dos órgãos e tecidos para o coração são denominados 
 
A) artérias. 

B) veias. 

C) capilares. 

D) linfáticos. 

 
 
QUESTÃO 34 
 
O termo anastomoses é utilizado para identificar uniões entre 
 
A) nervos. 

B) vasos e nervos. 

C) vasos sanguíneos. 

D) fibras musculares. 
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QUESTÃO 35 
 
A adução de um membro indica que ele 
 
A) se afasta do corpo. 

B) permanece fixo. 

C) se aproxima do corpo.  

D) gira em torno de seu eixo. 

 
 
QUESTÃO 36 
 
Tricotomia é o termo utilizado para indicar que 
 
A) devem ser cortados e aparados os pêlos e cabelos do cadáver. 

B) deve ser retirada a pele do cadáver. 

C) o cadáver deve ser lavado criteriosamente. 

D) o cadáver deve ser imerso em formol. 

 
 
QUESTÃO 37 
 
Se seu superior solicita colocar o cadáver em decúbito ventral, você deve posicionar o cadáver 
 
A) deitado de boca para cima. 

B) deitado de boca para baixo. 

C) deitado de lado. 

D) deitado com o ventre coberto. 

 
 
QUESTÃO 38 
 
Se seu superior solicita para você fazer uma laparotomia no cadáver, você deve fazer uma incisão 
 
A) através da parede abdominal. 

B) através da parede torácica. 

C) através das paredes torácica e abdominal. 

D) no crânio. 

 
 
QUESTÃO 39 
 
Se seu superior solicita fazer uma hepatectomia no cadáver, você deve retirar 
 
A) retira o baço do cadáver. 

B) retira o pulmão do cadáver. 

C) retira o cérebro do cadáver. 

D) retira o fígado do cadáver. 
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QUESTÃO 40 
 
Com relação às normas de segurança nos laboratórios, assinale a alternativa FALSA: 
 
A) Em caso de acidente por inalação de formol, deve-se tomar as seguintes providências: manter o indivíduo 

longe da exposição e em repouso e aquecido. Após essas medidas, procurar imediatamente um médico.  

B) É importante saber que um dos efeitos crônicos do formol é o edema pulmonar. 

C) Para manipulação do xilol, deve-se usar luvas à base de polivinil. 

D) O formaldeído é um solvente orgânico inflamável, que queima quando submetido a temperaturas 
superiores a 70ºC. Para o seu armazenamento, deve ser colocado em armário metálico resistente ao fogo 
e à explosão. 

 
 
QUESTÃO 41 
 
Sobre desinfecção e esterilização, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A desinfecção é o processo que elimina todos os microorganismos, com exceção de endosporos 

bacterianos, enquanto a esterilização compreende a destruição de todas as formas de vida microbiana. 

B) O formaldeído é usado como desinfetante ou esterilizante nas formas gasosa ou líquida. É comumente 
encontrado como formalina, um potente bactericida, fungicida, agindo também contra vírus, bacilos da 
tuberculose e esporos bacterianos. Entretanto, tem seu uso limitado por se tratar de um solvente 
cancerígeno. 

C) O glutaraldeído é considerado um desinfectante de alto nível, sendo que sua solução aquosa necessita de 
pH ácido para neutralizar esporos bacterianos. 

D) O fenol, também conhecido como ácido fênico, pode provocar necrose e até mesmo gangrena, em caso de 
contato com a pele, devido à sua rápida penetração. 

 
 
QUESTÃO 42 
 
Assinale o nome do indivíduo responsável pela técnica de autópsia que envolve a retirada dos órgãos 
isoladamente, após terem sido abertos e examinados in situ.  
 
A) Gohn 

B) Rokitansky 

C) Letulle 

D) Virchow 

 
 
QUESTÃO 43 
 
Em relação às técnicas de dissecção, assinale a FALSA: 
 
A) Para se ter acesso ao coração, a sequência de estruturas a serem seccionadas de fora para dentro é: pele, 

tela subcutânea, parede torácica ventral, pericárdio fibroso e pericárdio seroso. 

B) Para ter acesso ao músculo pronador quadrado, é necessária a remoção dos seguintes músculos: palmar 
longo; flexor radial do carpo; flexor longo do polegar; flexor superficial dos dedos; flexor profundo dos 
dedos e flexor longo do polegar. 

C) Para se ter acesso ao ventre muscular do músculo plantar, é necessária a remoção sequencial das 
seguintes estruturas: pele, tela subcutânea, músculo gastrocnêmio e músculo sóleo. 

D) Para se remover individualmente a vesícula biliar, é necessário seccionar o ducto colédoco que permite a 
ligação da vesícula ao pâncreas. Dessa forma, mantemos íntegro o ducto cístico. 
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QUESTÃO 44 
 
É correto afirmar, com relação aos fenômenos cadavéricos transformativos, que 
 
A) o fenômeno de autólise ocorre pela ação conjunta de enzimas celulares e participação bacteriana. 

B) a saponificação é um processo transformativo de conservação que ocorre anteriormente à putrefação. 

C) o período gasoso, presente na decomposição fermentativa da matéria orgânica, inicia-se em um período de 
48 horas, havendo a formação de bolhas na epiderme. 

D) o período coliquativo compreende a dissolução de partes duras do cadáver. 

 
 
QUESTÃO 45 
 
Com relação aos planos de secção utilizados em Anatomia, pode-se dizer que 
 
A) o plano de secção  frontal  corta a cabeça em sentido horizontal. 

B) o planto de secção sagital é paralelo ao dorso do corpo do individuo. 

C) o plano de secção mediano divide o corpo em metades anterior e posterior. 

D) o plano de secção transversal compreende um corte feito paralelamente à planta dos pés do indivíduo. 

 
 
QUESTÃO 46 
 
Com relação às articulações presentes nos mamíferos, assinale a alternativa correta: 
 
A) Junturas sinoviais são as que permitem graus variáveis de mobilidade, como entre as porções púbicas dos 

ossos do quadril. 

B) São denominadas junturas fibrosas aquelas que praticamente não permitem mobilidade entre os ossos, 
como as que ocorrem ao nível do crânio. 

C) São junturas cartilaginosas as que apresentam uma cápsula articular, envolvendo o ponto de contato 
ósseo. 

D) A perda de mobilidade de uma juntura é denominada gonfose. 

 
 
QUESTÃO 47 
 
Com relação à posição de grupos musculares, é correto afirmar que 
 
A) os músculos localizados na face anterior da perna são flexores do pé. 

B) os músculos localizados na face anterior do antebraço são extensores da mão. 

C) os músculos localizados na face posterior da mão são flexores dos dedos da mão. 

D) os músculos localizados na face posterior da coxa são flexores da perna. 

 
 
QUESTÃO 48 
 
É correto afirmar que 
 
A) a traquéia é a continuação da laringe e se inicia abaixo da cartilagem cricóide da laringe, bifurcando-se na 

carina. 

B) a traquéia é constituída por anéis completos de cartilagem hialina, em toda a sua extensão. 

C) a artéria tronco pulmonar é proveniente do ventrículo esquerdo e, após um curto trajeto, bifurca-se em duas 
artérias pulmonares. 

D) a artéria femoral, após passar pelo hiato dos adutores, é chamada de artéria tibial posterior. 
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QUESTÃO 49 
 
Assinale a alternativa que contém o número correto de vértebras em cada região da coluna vertebral: 
 
A) 8 cervicais, 12, torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígea. 

B) 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 1 sacral e 1 coccígea. 

C) 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas. 

D) 8 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 1 sacral e 1 coccígea. 

 
 
QUESTÃO 50 
 
Assinale a alternativa que contém a resposta correta sobre a coluna vertebral: 
 
A) a segunda vértebra cervical, também chamadas de atlas, possui um processo espinhoso bifurcado. 

B) uma vértebra torácica apresenta, como característica típica, um processo espinhoso longo, não bifurcado e 
inclinado para baixo. 

C) vértebras lombares são as mais resistentes da coluna vertebral e são caracterizadas pela presença de um 
processo espinhoso bifurcado. 

D) O sacro, por ser a penúltima parte da coluna vertebral, bem abaixo das vértebras lombares, apresenta 
como função principal a sustentação e dissipação do peso corporal. 
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