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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma 
das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 1

Por que você ainda se lembra das coisas embaraço-
sas que fez na infância (e se sente péssimo)? 

Acredite, isso serve para que você não faça coisas 
bizarras novamente

Você está andando na rua e, de repente, lembra-
se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 
13 anos! Fique tranquilo, esses flashbacks são 
extremamente normais e têm até nome: “memória 
involuntária”. A psicóloga Jennifer Wild, do Centro 
de Oxford para Transtornos de Ansiedade e Trauma, 
disse ao BuzzFeed que esse tipo de comportamento 
é extremamente comum. “Depois de um trauma ou 
um evento embaraçoso, a maioria das pessoas tem 
essas lembranças”.

Já ouviu o termo memória seletiva? Segundo o 
professor Chris Brewin, do Instituto de Neurociência 
Cognitiva da UCL, nossos cérebros retêm as 
informações sobre eventos traumáticos e todos os 
sentimentos associados a isso. É uma espécie de 
sistema de punição e recompensa. “Seu cérebro 
lembra-se de experiências importantes – de perigo 
ou humilhação – para impedi-lo de fazer a mesma 
coisa novamente”, diz Brewin.

 Você aprende associando experiências com 
os resultados. Esta é a psicologia clássica. Ivan 
Pavlov, famoso psicólogo russo, costumava tocar um 
sino antes de alimentar seus cães. Eventualmente, 
os cães começaram a salivar na expectativa de 
alimentos apenas ao ouvir o som do sino.

A mesma coisa acontece com memórias 
traumáticas ou socialmente embaraçosas. Seu 
cérebro traz de volta sensações desagradáveis 
– medo e/ou vergonha – quando ele se encontra 
em uma situação semelhante à do evento original. 
“Nessas situações, ficamos cheios de adrenalina e 
isso aumenta a nossa consciência”, diz Wild.

É comum que essas memórias involuntárias 
ocorram alguns dias após o ocorrido, mas essas 
lembranças podem te acompanhar por um bom 
tempo.

Para a maioria das pessoas, as memórias 
involuntárias são apenas mais um modo de se sentir 
envergonhado e constrangido. Mas essas memórias 
também podem resultar em doenças cognitivas mais 

graves, como depressão e fobia social. Segundo 
Wild, se você não se sente à vontade para sair de 
casa após uma dessas lembranças, procure um 
especialista.

Retirado e adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neu-
rociencia/noticia/2015/04/por-que-voce-ainda-lembra-das-coisas-emba-

racosas-que-fez-na-infancia-e-se-sente-pessimo.html>. 

QUESTÃO 01
Conforme o texto 1, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Depois de um trauma ou evento constrangedor, 
todas as pessoas sempre carregam consigo as 
lembranças traumáticas. 

(B)  Todas as lembranças ruins nos acompanham 
durante a vida inteira.  

(C)  Embora as memórias involuntárias façam 
as pessoas se sentirem envergonhadas e 
constrangidas, essas sensações são as únicas 
consequências geradas. 

(D)  Durantes as situações traumáticas, nosso nível de 
adrenalina se reduz drasticamente, o que aumenta 
nossa consciência. 

(E)  Segundo Brewin, o cérebro lembra-se de 
experiências ruins relevantes para impedi-lo de 
realizar a mesma coisa outra vez. 

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra que pode substituir, sem causar 
prejuízo semântico, a palavra destacada em: 
“[...] lembra-se de algo bizarro que aconteceu 
quando você tinha 13 anos!”. 

(A)  Normal.
(B)  Habitual. 
(C)  Esquisito. 
(D)  Frequente. 
(E)  Usual. 
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QUESTÃO 03
Em “Eventualmente, os cães começaram a 
salivar na expectativa de alimentos apenas 
ao ouvir o som do sino [...]”, as palavras em 
destaque pertencem, respectivamente, às 
seguintes classes gramaticais: 

(A)  advérbio, substantivo e advérbio. 
(B)  verbo, advérbio e substantivo.
(C)  substantivo, substantivo e adjetivo.
(D)  advérbio, verbo e adjetivo. 
(E)  advérbio, advérbio e substantivo. 

QUESTÃO 04
Em “Segundo Wild, se você não se sente à 
vontade para sair de casa [...]”, os termos em 
destaque funcionam, respectivamente, como

(A)  conjunção subordinativa condicional e parte 
integrante do verbo. 

(B)  conjunção subordinativa condicional e pronome 
apassivador.

(C)  índice de indeterminação do sujeito e parte 
integrante do verbo. 

(D)  parte integrante do verbo e conjunção 
subordinativa condicional. 

(E)  conjunção subordinativa condicional e índice de 
indeterminação do sujeito. 

QUESTÃO 05
Em relação à crase utilizada em “[...] quando 
ele se encontra em uma situação semelhante 
à do evento original.”, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O emprego da crase está adequado, pois o 
substantivo “situação” exige a presença da 
preposição antes dele. 

(B)  O emprego da crase está inadequado, pois o 
substantivo “situação” não admite a presença 
de preposição antes dele. 

(C)  O emprego da crase está adequado, pois o termo 
“semelhante” exige a presença da preposição 
depois dele e o termo situação, que está elíptico, 
admite artigo “a”. 

(D)  O emprego da crase está inadequado, pois não 
se utiliza crase antes de palavra masculina. 

(E)  O emprego da crase está inadequado, pois já 
houve o uso da preposição “de” após o termo 
“semelhante”, sendo redundante acrescentar a 
preposição “a”.

QUESTÃO 06
Em “[...] nossos cérebros retêm as 
informações sobre eventos traumáticos e 
todos os sentimentos associados a isso 
[...]”, as palavras destacadas apresentam 
qual divisão silábica?

(A)  trau-má-ti-cos; as-so-cia-dos. 
(B)  tra-u-má-ti-cos; as-so-ci-a-dos.
(C)  trau-má-ti-cos; a-sso-cia-dos.
(D)  trau-má-ti-cos; as-so-ci-a-dos.
(E)  tra-u-má-ti-cos; as-so-cia-dos.

QUESTÃO 07
Em “lembra-se de algo bizarro que aconteceu 
quando você tinha 13 anos!”, o termo em 
destaque

(A)  é um pronome relativo que exerce a função de 
objeto direto.

(B)  é um pronome relativo que exerce a função de 
sujeito.

(C)  é uma conjunção integrante que retoma “algo 
bizarro”. 

(D)  é uma conjunção integrante que introduz uma 
oração subordinada adjetiva.

(E)  é um pronome relativo que exerce a função de 
objeto indireto.

www.pciconcursos.com.br
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Texto 2 

Disponível em: <https://wordsofleisure.com/tag/mafalda/>.

QUESTÃO 08
De acordo com o texto 2, assinale a alternativa correta. 

(A)  Mafalda não está disposta a esperar tanto tempo para que a planta nasça. 
(B)  Mafalda está atenta à explicação, mas isso não é o suficiente para que a menina entenda como nascem 

algumas plantas. 
(C)  O homem não estranha a atitude de Mafalda, pois ela representa as crianças atuais que não se interessam 

pela natureza. 
(D)  O humor do texto dá-se devido ao fato de Mafalda não estar atenta ao que o homem explica. 
(E)  O humor do texto dá-se devido à quebra de expectativa da Mafalda, visto que ela não queria saber, com 

antecedência, o que aconteceria com a semente. 

QUESTÃO 09
No excerto “Está vendo? É só por a sementinha, cobrir...”, assinale a alternativa correta em relação à 
palavra destacada.

(A)  Trata-se de um substantivo abstrato, flexionado no grau diminutivo.
(B)  Trata-se de um substantivo concreto, flexionado no grau diminutivo. 
(C)  Trata-se de um substantivo próprio, sem flexão de grau.
(D)  Trata-se de um substantivo comum, sem flexão de grau.
(E)  Trata-se de um substantivo coletivo, flexionado no grau diminutivo. 

QUESTÃO 10
No trecho “[...] E daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda [...]”, as palavras destacadas 
apresentam, respectivamente, 

(A)  um hiato e um dígrafo oral. 
(B)  um hiato e um encontro consonantal.
(C)  um ditongo e um dígrafo oral.
(D)  um hiato e um dígrafo nasal. 
(E)  um ditongo e um dígrafo nasal.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 11
Um homem contratou uma secretária para 
seu escritório por um salário fixo de R$ 
1500,00. No primeiro pagamento, ele pagou 
junto com o salário as horas extras que 
essa funcionária tinha feito durante o mês. 
Sabendo que o valor das horas extras foi 
de 2/5 do salário dessa secretária, qual foi o 
valor total que ela recebeu? 

(A) R$ 600,00.
(B) R$ 800,00.
(C) R$ 2100,00.
(D) R$ 2200,00.
(E) R$ 2500,00.
 

QUESTÃO 12
Considere a seguinte sequência:

2; 5; 8; 11; 14;...

Assinale a alternativa que apresenta 1/5 do 
segundo termo somado com 1/5 do sétimo 
termo dessa sequência.

(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 7
 

QUESTÃO 13
Considere a proposição: “Júlio tem um 
celular ou Rafaela tem um computador” 
e assinale a alternativa que apresenta a 
negação dessa proposição. 

(A) “Júlio não tem um celular se, e somente se, 
Rafaela não tem um computador”.

(B) “Júlio tem um celular se Rafaela não tiver um 
computador”.

(C) “Júlio não tem um celular ou Rafaela não tem 
um computador”.

(D) “Júlio tem um celular ou Rafaela não tem um 
computador”.

(E) “Júlio não tem um celular e Rafaela não tem um 
computador”.

QUESTÃO 14
Joana comprou uma mercadoria por R$ 30,00 
e depois vendeu essa mesma mercadoria 
por R$ 39,00. Qual foi a porcentagem do 
acréscimo?

(A) 35%.
(B) 30%.
(C) 25%.
(D)      22%.
(E)      20%.

QUESTÃO 15
Daniele colocou para lavar na máquina 3 
blusas vermelhas, 2 blusas amarelas e 1 
blusa azul. Como estava com pressa para sair, 
estendeu no varal apenas as quatro primeiras 
que pegou da máquina aleatoriamente. Sendo 
assim, o que podemos, com certeza, afirmar 
sobre as blusas que foram estendidas?

(A) Pelo menos uma das blusas era vermelha.
(B) Exatamente 2 blusas eram vermelhas e 2 

amarelas.
(C) Pelo menos uma era a blusa azul.
(D) Exatamente uma blusa era vermelha, 2 eram  

amarelas e 1 era azul.
(E) Três blusas eram vermelhas e uma era azul.

QUESTÃO 16
A respeito do funcionamento da EBSERH, 
conforme a Lei n.° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A EBSERH, como empresa pública, tem 
personalidade jurídica de direito público.

(B)  As competências da EBSERH estão arroladas 
na lei de regência e o seu estatuto não pode 
prever outras competências.

(C)  No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as 
orientações da Política Nacional de Saúde, de 
responsabilidade do Ministério da Saúde.

(D)  A EBSERH tem o prazo de até 1 (um) ano para 
reativação de leitos e serviço inativos por falta 
de pessoal, contado da data da aprovação do 
seu estatuto.

(E)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde que competem à EBSERH 
estarão inseridas integral e exclusivamente no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.



7     Técnico em Necropsia

QUESTÃO 17
Compete à EBSERH, EXCETO

(A)  administrar unidades hospitalares, bem como 
prestar serviços de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, 
vedado, em qualquer hipótese, o atendimento 
de consumidores e respectivos dependentes de 
planos privados de assistência à saúde. 

(B)  prestar às instituições federais de ensino superior 
e a outras instituições congêneres serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 
ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 
no campo da saúde pública, mediante as 
condições que forem fixadas em seu estatuto 
social. 

(C)  apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação 
com o campo da saúde pública ou com outros 
aspectos da sua atividade torne necessária essa 
cooperação, em especial na implementação das 
residências médica, multiprofissional e em área 
profissional da saúde, nas especialidades e 
regiões estratégicas para o SUS. 

(D)  prestar serviços de apoio à geração do 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e 
aplicadas nos hospitais universitários federais e 
a outras instituições congêneres.

(E)  prestar serviços de apoio ao processo de gestão 
dos hospitais universitários e federais e a outras 
instituições congêneres, com implementação 
de sistema de gestão único com geração de 
indicadores quantitativos e qualitativos para o 
estabelecimento de metas. 

 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto 7.661/2011, NÃO 
podem participar dos órgãos da EBSERH, 
além dos impedidos por lei:

(A)  os declarados inabilitados para cargos 
de administração em empresas sujeitas à 
autorização, controle e fiscalização de órgãos 
e entidades da administração pública direta e 
indireta. 

(B)  parentes de qualquer grau dos membros 
do Conselho de Administração, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal.

(C)  os que tiverem qualquer grau de amizade com 
membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

(D)  os que responderem a processos civis na 
Justiça.

(E)  os condenados por qualquer crime, 
independentemente da espécie do crime, da 
pena ou do regime de cumprimento.

QUESTÃO 19
Sobre as comissões e comitês previstos no 
Regimento Interno da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O Presidente da EBSERH será também membro 
da Comissão de Ética. 

(B)  A atuação no âmbito da Comissão de Ética será 
remunerada com gratificação. 

(C)  O Comitê Interno de Gestão do Rehuf será 
composto por três funcionários.

(D)  A critério do Presidente do Comitê Interno 
de Gestão do Rehuf, poderão participar 
das reuniões, como convidados, gestores, 
empregados e/ou assessores das Diretorias.

(E)  Compete ao Comitê Interno de Gestão do Rehuf 
apreciar o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna.

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno, é um 
órgão vinculado à Diretoria Vice-Presidência 
Executiva da EBSERH

(A)  a Coordenadoria de Comunicação Social. 
(B)  a Coordenadoria  de Formação  Profissional. 
(C)  a Assessoria Parlamentar.
(D)  o Conselho Fiscal.
(E)  a Ouvidoria Geral.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
“Conselho de Saúde” é

(A) um órgão consultivo do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que se reúne a cada dois anos em cada 
esfera de Governo.

(B) um órgão consultivo e deliberativo do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que se reúne uma única  
vez a cada dois anos em âmbito Nacional.

(C) uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera de Governo.

(D) uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente da Previdência Social em cada 
esfera de Governo.

(E) uma instância colegiada, deliberativa da 
Seguridade Social, que se reúne a cada quatro 
anos unicamente em âmbito Nacional.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que estabelece a 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações da iniciativa privada, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, educação, moradia, à seguridade e à 
assistência social, vedada a participação pública 
ou da sociedade.

(B) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(C) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.

(D) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, tendo como uma 
de suas diretrizes o atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais.

(E) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base na 
universalidade da cobertura e do atendimento 
como um de seus objetivos.

QUESTÃO 23
Conforme estabelece a Lei Orgânica da 
Saúde - Lei nº 8.080/1990, a participação 
na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico

(A) é atribuição dos Comitês Intergestores da 
Assistência Social e não está incluída no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(B) é atribuição da Vigilância Sanitária relacionada à 
Saúde, mas não se inclui no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

(C) é atribuição exclusiva do Município, relacionada 
à vigilância epidemiológica, e está excluída do 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

(D) está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de forma subsidiária, 
quando não houver Comitê Intergestores da 
Assistência Social no Município.

(E) está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 24
A Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde – RENASES compreende todas 
as ações e serviços que o SUS oferece ao 
usuário para atendimento da integralidade 
da assistência à saúde. De acordo com o que 
estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011,

(A) a cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES. 

(B) a cada dois anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

(C) a cada dois anos, o Poder Legislativo consolidará 
e publicará as atualizações da RENASES, após 
realizar a integração e unificação das leis e 
decretos formulados no âmbito municipal.

(D) a cada quatro anos, o Poder Legislativo 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES, após realizar a integração e 
unificação das leis e decretos formulados no 
âmbito municipal.

(E) a  Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES, é  fixada pela Constituição 
Federal, de modo que as atualizações devem 
ser formuladas pelo Poder Legislativo, por meio 
de Emenda Constitucional.
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QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca das “Regiões de Saúde”, assinale a 
alternativa correta.

(A) As Regiões de Saúde serão instituídas pela 
iniciativa privada, em articulação com a 
população dos Municípios, respeitadas as 
diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT.

(B) É vedada a instituição de Regiões de Saúde 
interestaduais.  

(C) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter apenas ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência.

(D) As Regiões de Saúde serão referência para 
as transferências de recursos entre os entes 
federativos.  

(E) Para ser instituída, a Região de Saúde não pode 
conter ações e serviços de atenção psicossocial.

 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
O esqueleto humano pode ser dividido 
em duas grandes porções: uma mediana, 
formando o eixo do corpo, e a outra, ligada 
a esse eixo, formando os membros. Essa 
segunda porção é conhecida como

(A) axial.
(B) cintura articular.
(C) articulações.
(D) ossos longos.
(E) esqueleto apendicular.

QUESTÃO 27
Os ossos curtos apresentam equivalência 
entre comprimento, largura e espessura. 
Já os ossos longos apresentam qual das 
seguintes características?

(A) A largura é maior que o comprimento e a 
espessura.

(B) A largura é igual ao comprimento e a espessura.
(C) O comprimento é maior que a largura e 

espessura.
(D) Existe equivalência entre largura, espessura e 

comprimento. 
(E) O comprimento e a largura são maiores que a 

espessura.

QUESTÃO 28
Quais dos dispostos a seguir são exemplos 
de ossos curtos?

(A) Ossos do crânio.
(B) Costelas.
(C) Ossos maxilar e temporal.
(D) Ossos do carpo e do tarso.
(E) Vértebras.

QUESTÃO 29
O coração é um órgão muscular, oco e que 
funciona como uma bomba propulsora. O 
tecido muscular de que o coração é formado 
denomina-se

(A) tecido muscular estriado cardíaco.
(B) tecido muscular liso.
(C) tecido estriado muscular.
(D) tecido liso estriado.
(E) tecido muscular cardíaco.
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QUESTÃO 30
O sangue entra e sai do coração através 
dos vasos da base. No átrio esquerdo, 
desembocam as veias pulmonares e, no átrio 
direito,

(A) as artérias pulmonares.
(B) as veias cardíacas.
(C) a artéria aorta.
(D) a veia cava superior e a veia cava inferior.
(E) as veias coronárias.

QUESTÃO 31
Os pulmões são os principais órgãos da 
respiração, possuem a forma de um cone 
e estão divididos em lobos. Em relação ao 
número de lobos de cada pulmão, estes 
estão divididos em

(A) dois lobos no pulmão direito e três lobos no 
pulmão esquerdo.

(B) dois lobos no pulmão direito e dois lobos no 
pulmão esquerdo.

(C) três lobos no pulmão direito e três lobos no 
pulmão esquerdo.

(D) número nenhum, pois o pulmão não se divide 
em lobos.

(E) três lobos no pulmão direito e dois lobos no 
pulmão esquerdo. 

QUESTÃO 32
O tubo muscular que continua a faringe e 
desemboca no estômago é denominado

(A) traqueia.
(B) duodeno.
(C) istmo.
(D) intestino delgado.
(E) esôfago.

QUESTÃO 33
Os ossos que formam o membro superior 
são:

(A) úmero, rádio, ulna, ossos do carpo, metacarpo e 
falanges.

(B) úmero, rádio, ulna, ossos do tarso, metacarpo e 
falanges.

(C) úmero, rádio, osso do carpo, metatarso e 
falanges.

(D) úmero, fêmur, rádio, ulna, carpo, metacarpo e 
falanges.

(E) úmero, rádio, fíbula, ossos do carpo e falanges.

QUESTÃO 34
Como pode ser definida a posição anatômica 
ou posição de descrição anatômica?

(A) É uma posição padrão, da qual os anatomistas 
fazem uso quando descrevem seus trabalhos, 
pensando no objeto sempre na mesma posição 
pré-definida.

(B) É uma posição em que são colocados pacientes 
durante os exames médicos. O paciente pode 
ser colocado em posição ortostática, deitado ou 
em posicionamento que o paciente considerar 
mais adequado para o momento do exame.

(C) A posição anatômica pode ser descrita como 
aquela em que o paciente fica em posição em 
pé, com os membros superiores fletidos a 90º 
e membros inferiores afastados cerca de 20 
centímetros.

(D) Era uma posição adotada no início do século 
passado, para que os anatomistas fizessem a 
descrição das necropsias sempre da mesma 
maneira.

(E) Posição adotada pelo médico legista no 
momento do exame cadavérico.

QUESTÃO 35
A coluna vertebral normalmente é formada 
por 33 vértebras e está dividida em 5 
segmentos, os quais são:

(A) cervical, torácico, lombar, sacral e coccígeo.
(B) cervical, torácico, vertebral, sacral e lombar.
(C) cervical, torácico, lombo-sacro, espinhal e 

medular.
(D) torácico, medular, lombar, sacral e vertebral. 
(E) cervical, torácico, lombar, sacral e espinhal.

QUESTÃO 36
As estruturas que formam o sistema urinário 
são:

(A) rins, bexiga e uretra, apenas.
(B) rins, vesícula biliar, bexiga, ureter e uretra.
(C) rins, vesícula seminal, bexiga e uretra.
(D) rins, ureter, bexiga e uretra.
(E) rins, ureter e bexiga, apenas.

QUESTÃO 37
Os rins são órgãos abdominais, 
retroperitoniais e estão situados à direita e 
à esquerda da coluna vertebral. Um dos rins 
ocupa posição inferior em relação ao outro.
Qual dos rins está situado ligeiramente 
abaixo do outro e por quê?
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(A) O rim esquerdo está localizado abaixo do 
direito, devido aos movimentos peristálticos do 
estômago.

(B) O rim direito está localizado ligeiramente abaixo 
do esquerdo, devido à presença do fígado.

(C) O rim esquerdo localiza-se ligeiramente abaixo 
da posição do rim direito, devido à presença do 
baço.

(D) O rim esquerdo está localizado em uma posição 
logo abaixo do direito, devido à posição do colo 
descendente do intestino grosso.

(E) O rim direito está localizado em uma posição 
logo abaixo do esquerdo, devido ao apêndice 
vermiforme, o qual retrai-se durante os 
movimentos do intestino, tracionando o rim 
direito para baixo. 

QUESTÃO 38
Durante a necropsia, após a abertura da 
cavidade torácica e abdominal procede-
se a evisceração, a qual pode ser feita em 
bloco ou isoladamente para cada órgão. 
As técnicas por evisceração em bloco 
único ou isoladamente são conhecidas, 
respectivamente, como: 

(A) Técnica de Rokitansky e Técnica de Virchow.
(B) Técnica de Smolensky e Técnica de Rokitansky.
(C) Técnica de evisceração total e Técnica sistêmica.
(D) Técnica de Smolensky e Técnica de Virchow.
(E) Técnica de Virchow e Técnica e Rokitansky.

QUESTÃO 39
Após o óbito, vão se estabelecendo 
no cadáver fenômenos de putrefação, 
ocasionados pela proliferação de bactérias, 
as quais invadem o organismo através dos 
intestinos, mucosas, dos orifícios naturais e 
da pele já desintegrada. A putrefação ocorre 
em quatro períodos, os quais são:

(A) mancha verde abdominal, evidenciação da rede 
venosa, fase de liquefação e fase gasosa.

(B) período de coloração, gasoso, coliquativo e 
esqueletização.

(C) bolhas enfisematosas, mancha verde abdominal, 
maceração da pele e esqueletização.

(D) resfriamento do cadáver, desidratação, 
hipóstase e rigidez cadavérica.

(E) coloração, maceração, putrefação e 
esqueletização.

QUESTÃO 40
A lesão produzida por objeto cortante, a 
qual se caracteriza por uma ferida profunda, 
transversal no pescoço, lesando planos 
cutâneos, vasculares, nervosos, musculares, 
esôfago, laringe e traqueia, é conhecida 
como

(A) esquartejamento.
(B) decapitação.
(C) esgorjamento.
(D) ferimento por ação corto-contundente.
(E) ferimento regular e retilíneo.

QUESTÃO 41
A lesão contundente, que se caracteriza por 
relevo na pele, delimitação nítida, absorção 
demorada e extravasamento de sangue, o 
qual não se difunde nas malhas dos tecidos 
moles, é conhecida como

(A) equimose.
(B) escoriação.
(C) hematoma.
(D) hiperemia.
(E) abrasão.

QUESTÃO 42
Foi examinado no IML o cadáver de uma 
vítima apresentando múltiplos ferimentos no 
crânio. Durante o exame, o Médico Legista 
constatou que os ferimentos apresentavam 
forma variável: lesões profundas, alguns 
ferimentos estavam associados à fratura 
óssea e as lesões eram extensas. O legista 
concluiu que o instrumento usado pelo 
agressor possuía forma irregular e era 
pesado. O tipo de ferimento encontrado na 
vítima é conhecido como

(A) perfurante.
(B) contundente. 
(C) cortante.
(D) perfuro-contundente.
(E) corto-contundente.
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QUESTÃO 43
Vítima de acidente de trânsito foi atendida em 
um Pronto-Socorro apresentando múltiplas 
fraturas de membros inferiores. Após o 
exame radiográfico, o ortopedista verificou 
que a maioria das fraturas era simples, 
apenas uma delas apresentava múltiplos 
fragmentos ósseos. Esse tipo de fratura é 
denominado fratura

(A) exposta.
(B) múltipla.
(C) simples.
(D) irregular.
(E) cominutiva.

QUESTÃO 44
A mãe chega a um Posto de Saúde com seu 
filho de 5 anos no colo. A equipe de plantão 
inicia a inspeção da vítima e observa que 
a criança está em óbito há algum tempo. 
Durante o exame, foi observada também uma 
lesão avermelhada no tórax, medindo 3 cm 
de largura e 10 cm de comprimento, a qual 
estava acompanhada por depressão na pele. 
Ao questionarem a mãe sobre o fato ocorrido, 
esta informa que encontrou a criança presa 
sob o tanque de lavar roupas. Durante a 
necropsia no IML, não foi observada fratura 
torácica e nem hemotórax, os achados foram 
de múltiplas petéquias na pleura pulmonar 
bilateralmente. A morte da criança foi 
causada por sufocação

(A) direta.
(B) indireta.
(C) posicional.
(D) pura.
(E) externa.

QUESTÃO 45
Um jovem de 25 anos, após receber um forte 
golpe no crânio, passou a apresentar os 
seguintes sintomas: desorientação, tontura, 
dores de cabeça e vômito. Permaneceu 
com esse quadro clínico até o 2º dia após 
a agressão, quando desmaiou em sua 
residência, foi levado ao Hospital e faleceu 
após algumas horas. Durante a necropsia, 
após a abertura do crânio, constatou-se: 
Hematoma maciço, localizado entre a dura 
máter e o plano ósseo e fratura óssea. 
Na declaração de óbito, o Médico Legista 
determinou a causa do óbito como

(A) traumatismo crânio encefálico/Hematoma 
subdural.

(B) traumatismo crânio encefálico/Hematoma 
extradural.

(C) traumatismo crânio encefálico/Hematoma 
intraparenquimatoso.

(D) traumatismo crânio encefálico/Hemorragia 
óssea.

(E) traumatismo crânio encefálico/Hemorragia 
intraparenquimatosa.

QUESTÃO 46
Durante a necropsia em uma vítima de 
disparo de arma de fogo, na face anterior do 
hemitórax esquerdo, observou-se: ferimento 
no lobo superior do pulmão esquerdo, 
hemopericárdio, ferimento no átrio esquerdo 
e hemotórax maciço à esquerda.
A causa do óbito foi declarada como choque

(A) hemorrágico.
(B) séptico.
(C) torácico.
(D) pulmonar.
(E) cardíaco. 

QUESTÃO 47
Paciente jovem sofre acidente de moto 
fraturando a tíbia e a fíbula. Ao exame 
radiográfico, apresentou fratura sem desvio 
da tíbia e fatura de fíbula com desvio das 
extremidades ósseas fraturadas. Foi feito 
tratamento conservador utilizando tala 
gessada pelo período de 30 dias. Decorrido 
o tempo solicitado pelo Ortopedista, foi 
realizada outra radiografia, que demonstrou 
que a fratura da tíbia estava consolidada, 
mas a da fíbula ainda não. O ortopedista 
determinou então que fosse feita outra tala 
para a imobilização no membro afetado, mas 
o paciente recusou o tratamento alegando 
que já estava bem. Após sete meses, o 
paciente retorna queixando-se de fortes 
dores no membro fraturado. Após novos 
exames, verificou-se que a fratura de fíbula 
não havia se consolidado. Como é conhecida 
esta falha na consolidação óssea?

(A) Fratura cominutiva.
(B) Fratura exposta.
(C) Fratura afastada.
(D) Pseudoartrose.
(E) Pseudofratura.
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QUESTÃO 48
Paciente acometido por Acidente Vascular 
Cerebral, após tratamento Hospitalar, retorna 
para casa e então percebe os seguintes sinais: 
diminuição da sensibilidade, dificuldade para 
abrir a mão, estender o braço, flexionar o 
joelho e dor articular. Todos esses sintomas 
afetam apenas um dos lados do corpo. Essa 
sequela do acidente vascular cerebral é 
conhecida como

(A) derrame.
(B) paralisia cerebral.
(C) paraplegia.
(D) hemiplegia.
(E) diplegia.

QUESTÃO 49
Paciente do sexo masculino, com 60 anos 
de idade, obeso, tabagista e apresentando 
varizes nos membros inferiores, foi admitido 
em um Pronto-Socorro com queixa de dor 
torácica, dispneia e tosse seca. Em seu 
histórico clínico, foi relatado que sofreu 
fratura de membro inferior e permaneceu 
longo período imobilizado. Esse paciente foi 
diagnosticado com

(A) embolia pulmonar.
(B) infarto agudo do miocárdio.
(C) pneumonia.
(D) hepatite
(E) nefrite.

QUESTÃO 50
Um técnico em necropsia, admitido 
recentemente no IML, observa um cadáver 
na mesa de necropsia, que apresentava os 
seguintes sinais ao exame externo: congestão 
da conjuntiva dos olhos bilateralmente, 
halo de espuma na cavidade oral, líquido 
preenchendo a cavidade nasal, pele anserina. 
Ao exame interno, apresentou congestão 
pulmonar. Aberta a traqueia, observou-se 
líquido no conduto aéreo. A causa do óbito 
determinada pelo Médico Legista foi

(A) esgorjamento.
(B) esmagamento.
(C) afogamento.
(D) acidente de trânsito.
(E) pneumonia.


