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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP 

MÉDICO ESPECIALISTA- NECROPSISTA   

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

• O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP- MÉDICO ESPECIALISTA- NECROPSISTA   

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50             

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
 Legislação de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
10 
25 

 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o poema e responda as questões de 1 a 5. 

Motivo 
Cecília Meireles 

 
Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 
Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 

no vento. 
Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 

ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

 
1) Leia as afirmativas a seguir sobre o poema de 
Cecília Meireles.  
I) O eu lírico no poema mostra a certeza da morte e o 
seu eu inconstante como a vida.  
II) No trecho “Irmão das coisas fugidas” o eu lírico 
mostra que sabe da efemeridade dos momentos e da 
vida.   
III) O eu lírico é poeta.  
IV) No poema expõe o real sentimento humano, a 
pouca certeza sobre a vida e sobre si.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, III e IV.  
b) I, II e III.  
c) I, II, III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que corresponde ao esquema 
rimático do poema.  
a) AABB. 
b) ABAB. 
c) ABCABC. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Leia o verso a seguir: “Se desmorono ou se edifico, 
/se permaneço ou me desfaço,/— não sei, não sei. Não 
sei se fico/ ou passo.” Assinale a alternativa que 
corresponde a figura de linguagem que se encontra no 
verso.  
a) Zeugma.  
b) Eufemismo.  
c) Antítese. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Leia os versos que segue “Não sou alegre nem sou 
triste:/ sou poeta. “levando em consideração o que se 
sabe sobre o papel social do poeta e o sentido que 
aparece no poema “motivo”, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) No poema “motivo” o poeta é visto como alguém que é 
impulsionado pela imaginação, não por sentimentos de 
alegria ou tristeza.  
b) O poeta é visto como alguém transcendental, por isso 
que no poema “motivo” mostra que não existem alegrias 
ou tristezas é alguém que não demonstra seus próprios 
sentimentos.  

c) O poeta não escreve apenas de seus sentimentos e sim 
do que o rodeia, no poema traz o sentido de sentimento 
contrapondo alegria e tristeza, o que levaríamos a pensar 
nessa adaptação e reconhecimento do sentir que pode ser 
feito pelo poeta em seus poemas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa que corresponde a sinonímia 
da palavra grifada a seguir “Irmão das coisas 
fugidias”.  
a) Futuras.  
b) Fixas  
c) Passageiras.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Assinale a alternativa em que na oração tenha um 
verbo transitivo indireto. 
a) Bento precisa de atenção nesse momento.  
b) Cecília trouxe o bolo.  
c) Sebastião virou um monstro.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Complete a lacuna se necessário com uso 
adequado das palavras.  
I) ________cinco anos que não a vejo.   
II) Eu prefiro carne______ frango.  
III) A promoção implicará______reponsabilidade. 
IV) Qual é a hora da_____ do cinema.  
Assinale alternativa CORRETA.  
a) I- Faz, II-a, III- em, IV sessão.  
b) I- Fazem, II- a, III-   , IV sessão.  
c) I- Faz, II- a, III- , IV- sessão.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa que o verbo “vir” esteja no 
futuro do subjuntivo.  
a) Quando ela vier, seremos felizes. 
b) Nós vínhamos antes de chover.  
c) Ela não virá!  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que a oração tenha em sua 
análise sintática um predicativo do sujeito.  
a) Há muitas pessoas no ambiente de trabalho.   
b) Amaral viajou semana passada. 
c) A multidão permaneceu calada.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que corresponde a mesma 
ocorrência de encontros vocálicos que a palavra 
“água”.  
a) Garfo.  
b) Muito.  
c) Saguões. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) São consideradas as maiores cidades de São 
Paulo, EXCETO: 
a) São Paulo.     
b) Barretos. 
c) Várzea Paulista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) A respeito dos tipos de migração assinale a 
alternativa INCORRETA: 



4 

 

a) Migração pendular: é a rápida dispersão de um grupo 
populacional de um território. Em geral, essa migração é 
involuntária ou forçada. Temos como exemplos mais 
expressivos a diáspora africana (ocorrida por força da 
escravidão colonial) e a diáspora judaica (expulsão dos 
judeus da Palestina pelo Império Romano). 
b) Transumância: nesse tipo de migração, um grupo de 
pessoas muda de cidade, estado ou país por um 
determinado período, geralmente alguns meses, e 
continua tendo como referência de moradia o local de 
origem. É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os 
anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-
açúcar, por exemplo, e, encerrado o período de colheita, 
retornam para seus estados de origem. 
c) Nomadismo: apesar de ser muito rara na atualidade, 
essa modalidade de migração é caracterizada pela 
ausência de fixação permanente. As pessoas nômades 
mudam de lugar periodicamente e não estabelecem 
moradia fixa em nenhum lugar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa onde todos os alimentos 
contem carboidratos:  
a) Arroz branco, Macarrão, batata doce 
b) Pêra, pão, pipoca  
c) Feijão, mamão e alface  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)  A respeito das vitaminas, analise as afirmativas 
abaixo: 
I) Vitamina C, considerada a principal vitamina, capaz 
de fortalecer nosso sistema imunológico. Traz saúde 
aos ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Por 
esse motivo devemos incluí-la em nossa alimentação 
o mais rápido possível e em grande quantidade. 
Podemos encontra-la na laranja, morango kiwi, limão, 
pitaya entre outros. 
II) Vitamina A, protege contra infecções e é de grande 
importância para saúde dos cabelos, pele e olhos. 
Auxilia no crescimento e formação dos dentes. 
Encontramos a vitamina A na manga, mamão 
papaia, laranja, damasco, abacaxi e pêssego. 
III) Vitaminas do complexo B, encontramos na laranja, 
no morango, na banana e no abacate. Participam do 
processo de gorduras, carboidratos e proteínas, além 
de atuar na manutenção da vitalidade da pele, unhas e 
cabelo e no tônus muscular 
Assinale as alternativa CORRETA: 
a) I, II e III. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II e I. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) A respeito do território brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a)  O território brasileiro é composto por 26 Estados e um 
Distrito Federal, A atual divisão político-administrativa 
brasileira é de 1988. 
 b) Os Estados brasileiros e o Distrito Federal estão 
divididos em cinco regiões no território nacional: Região 
Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região 
Sudeste e Região Sul. 
c) Em razão da grande extensão territorial do Brasil, 
existem grandes contrastes entre os seus Estados, 
apresentando diferenças em aspectos climáticos, 
topográficos, cobertura vegetal, econômicos, culturais, 
sociais e históricos. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

16) Assinale a alternativa que corresponde ao conceito 
de agravo disposto na  Portaria MS nº 1.271/2014. 
a) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos 
ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença ou evento de saúde pública, 
podendo ser imediata ou semanal. 
b) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como 
acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso 
de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 
c) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia. 
d) Alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças 
conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e 
a vulnerabilidade. 
 
17) Quanto a notificação compulsória disposta na 
Portaria MS nº 1.271/2014, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória à autoridade de saúde 
competente também será realizada pelos responsáveis 
por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, 
de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, 
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 
b) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento. 
c) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
d) A notificação compulsória é obrigatória somente para os 
médicos ou responsáveis pelos serviços públicos de 
saúde, que prestam assistência ao paciente. 
 
18) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde assinale a assertiva CORRETA. 
a) Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação 
destinada à prestação de assistência à saúde da 
população, e todas as ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer 
nível de complexidade. 
b) Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; 
os parasitas; as toxinas, os príons, os fungos, bactérias e 
protozoários, assim como as temperaturas extremas e 
radiações ionizantes. 
c) Considera-se risco biológico somente a efetiva 
exposição ocupacional a agentes biológicos. 
d) Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um 
registro individual atualizado, o qual deve ser conservado 
por 10 (dez) anos após o término de sua ocupação. 
 
19) De acordo com a NR 32 - Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/judeus-na-historia.htm


5 

 

a) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem 
ser avaliados mensalmente quanto ao estado de 
conservação e segurança. 
b) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem 
estar armazenados em locais de fácil acesso e em 
quantidade suficiente para imediata substituição, segundo 
as exigências do procedimento ou em caso de 
contaminação ou danos. 
c) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com 
os equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 
d) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, 
unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e 
quando houver contato direto da vestimenta com material 
orgânico, deve ser realizada pelo próprio empregado. 
 
20) Assinale a assertiva INCORRETA, conforme a NR 
32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde. O quarto destinado à internação de paciente, 
para administração de radiofármacos, deve possuir: 
a) Blindagem e acesso controlado. 
b) Sinalização externa da presença de radiação ionizante 
e sanitário privativo. 
c) Compartimentos que possibilitem a segregação dos 
rejeitos por grupo de radionuclídeos com meia-vida física 
próxima e por estado físico. 
d) Biombo blindado junto ao leito e paredes e pisos com 
cantos arredondados, revestidos de materiais 
impermeáveis, que permitam sua descontaminação. 
 
21) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA a respeito da sala de raios x. 
a) A sala de raios X deve dispor de sinalização visível na 
face interior das portas de acesso, contendo o símbolo 
internacional de radiação ionizante, acompanhado das 
inscrições: “raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada 
proibida a pessoas não autorizadas".  
b) A sala de raios X deve dispor de sinalização luminosa 
vermelha acima da face externa da porta de acesso, 
acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando 
a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A 
sinalização luminosa deve ser acionada antes dos 
procedimentos radiológicos. 
c) Deverão permanecer no local do procedimento 
radiológico o paciente, o acompanhante e a equipe 
necessária. 
d) Não é permitida a instalação de mais de um 
equipamento de raios X por sala. 
 
22) Conforme a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo 
orçamento fiscal, além de recursos de instituições de 
fomento e financiamento ou de origem externa e receita 
própria das instituições executoras. 
b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. 
c) Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), serão exercidos em regime de tempo parcial. 
d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até 

o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde 
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde 
dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 
União. 
 
23) Conforme o art. 6º da Lei 8080/90 estão incluídas 
ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), EXCETO: 
a) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico. 
b) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
c) Controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 
d) Implementação das propostas constantes do relatório 
das plenárias dos Conselhos de Saúde. 
 
24) Com base na Lei 8080/90, assinale a assertiva 
CORRETA. 
a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 
 b) A vigilância sanitária abrange o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 
c) A vigilância epidemiológica abrange o controle da 
prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
d) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 
 
25) Conforme a Lei 8080/90 a atuação das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo, 
EXCETO: 
a) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de 
saúde. 
b) Avaliar as ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
c) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à 
sua governança institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federados. 
d) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26)  Com relação aos planos de secção, temos em 
posição anatômica o plano que divide o corpo humano 



6 

 

verticalmente ao meio em metade direita e metade 
esquerda, denominado: 
a) Plano sagital. 
b) Plano parasagital. 
c) Plano frontal. 
d) Plano dorsal. 
 
27)  Osso laminar é o osso onde o comprimento e a 
largura se equivalem, predominando sobre sua 
espessura. São exemplos de ossos laminares, 
EXCETO: 
a) Quadril. 
b) Escápula. 
c) Occipital. 
d) Esfenoide. 
 
28)  A junta articular, na qual um osso roda sobre uma 
espécie de roldana oferecida pelo osso adjacente é o 
acidente anatômico ósseo denominado: 
a) Côndilo. 
b) Epicôndilo. 
c) Tróclea. 
d) Tuberosidade. 
 
29)  Sobre a medula espinal é INCORRETO afirmar: 
a) Medula significa miolo e indica o que está dentro. 
Assim temos a medula espinal dentro dos ossos, mais 
precisamente dentro do canal vertebral. A medula espinhal 
é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro 
do canal vertebral sem, entretanto, ocupá-lo 
completamente.  
b) No homem adulto ela mede aproximadamente 25 cm 
sendo um pouco menor na mulher. Cranialmente a medula 
limita-se com o bulbo, aproximadamente ao nível do 
forame magno do osso occipital.  
c) O limite caudal da medula tem importância clínica e no 
adulto situa-se geralmente em L2.  
d) A medula termina afinando-se para formar um cone, o 
cone medular, que continua com um delgado filamento 
meníngeo, o filamento terminal. 
 
30) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
A substância cinzenta é formada pelos corpos dos 
neurônios e a branca, por seus prolongamentos. Com 
exceção ______, a substância cinzenta ocorre mais 
externamente e a substância branca, mais 
internamente. 
a) Do bulbo e da medula. 
b) Do cerebelo e da ponte. 
c) Do córtex e do hipotálamo. 
d) Do mesencéfalo e do telencéfalo. 
 
31) Com relação às funções talâmicas, responda 
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que 
traz a sequência CORRETA: 
(__)- Todas as mensagens sensoriais, com exceção 
das provenientes dos receptores do olfato, passam 
pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral; 
(__)- Envolve o primeiro ventrículo; 
(__)- Comanda as respostas corporais por intermédio 
de conexões com a hipófise liberação de hormônios 
tróficos na corrente sanguínea. 
a) V-V-F. 
b) V-F-F. 
c) F-V-V. 

   d) F-F-V. 

 
32)  Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  
O ____ do abdome engloba o ceco, o apêndice 
vermiforme, a maior parte do íleo, a parte inferior do 
colo ascendente, o ovário direito, a tuba uterina 
direita, a parte abdominal do ureter direito e o funículo 
espermático direito, podendo conter também o útero, 
caso esteja maior que o normal e a bexiga quando em 
plenitude ou quando o indivíduo apresenta extrofia de 
bexiga urinária. 
a) Quadrante superior esquerdo. 
b) Quadrante superior direito. 
c) Quadrante inferior esquerdo. 
d) Quadrante inferior direito. 
 
33) É um músculo poligástrico que se estende por 
todo o comprimento da face ventral do abdome. É o 
mais importante músculo abdominal com disposição 
vertical: 
a) Músculo reto abdominal. 
b) Músculo piramidal. 
c) Músculo transverso do abdome. 
d) Músculo toracolombar. 
 
34) Com relação aos limites da parede do abdome, o 
limite inferior: 
a) É a cúpula do músculo diafragma, com forte 
concavidade inferior, de tal forma que uma parte dos 
órgãos superiores fica parcialmente oculta pela parede 
torácica. 
b) Denomina-se soalho pélvico, visto que este septo fecha 
inferiormente a pelve. É constituído essencialmente pelos 
músculos levantadores do ânus (lateralmente) e pelas 
formações do períneo na linha mediana. Este soalho é 
móvel, pois é muscular. É atravessado não só pela porção 
terminal do intestino grosso, mas também pelos elementos 
do aparelho urogenital. 
c) Apresenta uma parte torácica, limitada inferiormente 
pela margem condral, que é superolateral; e uma parte 
abdominal, que é mediolateral, constituída pelos músculos 
largos e suas aponeuroses; esta parede é mobilizada pela 
respiração e seus músculos têm ação importante no 
trânsito digestivo e na defecação. 
d) Compreende uma parte mediana, formada pela coluna 
vertebral, saliente para frente e forrada lateralmente pelos 
músculos iliopsoas. Apresenta também uma parte lateral 
ou região lombar, onde o rim, e seus envoltórios fibrosos e 
a gordura que o reveste separam, tanto à direita quanto à 
esquerda. E abaixo, sobre as costelas, a parede posterior 
do abdome está apoiada na face interna do osso ilíaco e 
do músculo iliopsoas. 
 
35) A bolsa omental ou saco peritoneal menor é um 
grande recesso latente, irregular, situado atrás e além 
dos limites do: 
a) Pâncreas. 
b) Fígado. 
c) Estômago. 
d) Cólon ascendente. 
 
36) O processo hemorrágico caracteriza-se pela saída 
de sangue dos vasos sanguíneos, ou do coração para 
o exterior, interstícios ou cavidades pré-formadas do 
organismo (pericárdio, pleura...). As hemorragias 
podem ser classificadas em internas e externas. Um 
dos mecanismos através do qual podem ocorrer as 
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hemorragias é a digestão ou erosão da parede do 
vaso, processo patológico denominado: 
a) Rexe. 
b) Diapedese. 
c) Denotação. 
d) Diabrose. 
 
37) O trombo é a entidade mórbida constituída por 
elementos do sangue, decorrente de solidificação 
sanguínea dentro do coração ou dos vasos, no 
indivíduo vivo. Em necropsias observa-se uma média 
de 70% de trombose: 
a) Renal. 
b) Cardíaca. 
c) Venosa. 
d) Arterial. 
 
38)  Macroscopicamente no caso de infarto vermelho: 
a) A região afetada é pálida (pela falta de sangue) e suas 
margens são pouco definidas. 
b) A região adquire coloração branco-amarelada e torna-
se bem delimitada. 
c) Nas suas margens pode haver halo hiperêmico-
hemorrágico. 
d) A cor é vermelho-escura, tem consistência firme e faz 
saliência na superfície do órgão. 
 
39) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  
As degenerações são classificadas de acordo com a 
natureza química da substância, que se acumula na 
célula lesada, critério este, que é adotado pela maioria 
dos autores. Geralmente degeneração ____ refere-se a 
uma alteração dentro das células ou no espaço 
extracelular que confere uma aparência rósea, vítrea e 
homogênea, em secções histológicas rotineiras 
coradas pela hematoxilina-eosina. Os acúmulos 
intracelulares de proteína são exemplos. 
a) Caseosa. 
b) Hialina. 
c) Gorda/esteatose. 
d) Mucoide. 
 
40) Nestas áreas as células perdem totalmente seus 
contornos e os detalhes estruturais e se transformam 
em uma massa homogênea, acidófila. Este tipo de 
necrose ocupa a porção central dos granulomas 
tuberculóides. Trata-se de: 
a) Necrose mucoide. 
b) Necrose caseosa. 
c) Necrose de coagulação. 
d) Necrose de liquefação. 
 
41) Para os casos de necropsias 
pediátricas/perinatais, indica-se uma balança com 
precisão de: 
a) 0,5 g e capacidade de 200 g. 
b) 5 g e capacidade de 15 Kg. 
c) 100 g e capacidade de 200 Kg. 
d) 50 g e capacidade de 80 kg. 
 
42) Para o acesso à cavidade craniana é realizada a 
incisão bimastóidea, de um processo mastóideo 
(posterior ao pavilhão auditivo) ao contralateral, em 
orientação coronal, passando pelas regiões:  
a) Temporais e parietais. 
b) Temporais e frontal. 

c) Frontal e occipital. 
d) Frontal e parietais. 
 
43) Para a realização do procedimento completo, a 
incisão a se utilizar para o exame interno do tronco é a 
biacrômio-fúrculo-pubiana, também chamada: 
a) “em X”. 
b) “em S”. 
c) “em Y”. 
d) “em T”. 
 
44)  A retirada do encéfalo é feita após rebater-se a 
dura-máter. Seccionam-se os pares de nervos 
cranianos e, posteriormente, a medula espinhal 
cervical alta. Para o exame da base da cavidade 
craniana, é rebatida a dura-máter que o recobre. Deve-
se, neste momento, e com cuidado, retirar a hipófise 
por meio de fratura ou corte do dorso da sela túrcica 
do: 
a) Vômer. 
b) Etmóide. 
c) Esfenoide. 
d) Zigomático. 
 
45) Entre as técnicas de evisceração, é a mais utilizada 
em necropsias de adultos, constando da retirada das 
vísceras em três blocos principais. Trata-se da: 
a) Técnica de Gohn. 
b) Técnica de Letulle. 
c) Técnica de Virchow. 
d) Técnica de Rokitansky. 
 
46) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  
Na _______, todas as vísceras das cavidades torácica 
e abdominal, são retiradas como um único bloco. 
Pode ser usada, preferencialmente, em necropsias 
perinatais, ou quando se deseja detectar lesões em 
estruturas que atravessam o diafragma. 
a) Técnica de Gohn. 
b) Técnica de Letulle. 
c) Técnica de Virchow. 
d) Técnica de Rokitansky. 
 
47) Há duas técnicas básicas de exame 
anatomopatológico do encéfalo. Na primeira, a ser 
utilizada rotineiramente, o tronco cerebral, juntamente 
com o cerebelo, é separado do cérebro. O cérebro é 
então seccionado em cortes coronais de cerca de: 
a) 0,5 cm cada. 
b) 1,0 cm cada. 
c) 2,5 cm cada. 
d) 5,0 cm cada. 
 
48)  Com relação à tríade asfíxica, a congestão 
polivisceral devida à falência cardíaca que antecede a 
morte é denominada de: 
a) Mancha de Tardieu. 
b) Sinal de Etienne-Martin. 
c) Mancha de Roth. 
d) Sinal de Olow. 
 
49) Dos transtornos de preferências sexuais, o 
Dolismo é definido como: 
a) Amor por estátuas. 
b) Prazer em receber enemas. 
c) Atração por bonecas e manequins. 
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d) Preferência mórbida por parceiros sujos. 
 
50)  O hímen é uma membrana mucosa que separa a 
vulva da vagina. Apresenta uma borda livre, que forma 
o óstio, orifício de morfologia variada, por onde escoa 
o fluxo menstrual e que se rompe usualmente no 
primeiro contato sexual, com relação à análise 
forense, considere os itens a seguir: 
I) A rotura himenal é descrita de acordo com o tempo 
de evolução, extensão, quantidade, localização, 
método cronométrico, método goniométrico. 
II) É um indicativo de que ocorreu conjunção carnal, 
geralmente é feita pelo pênis, no entanto só tem 
relevância na investigação de atos praticados há até 
10(dez) dias. 
III)  Ruptura do hímen: pode se dar na borda livre do 
óstio ou em qualquer outra parte da membrana. As 
rupturas do óstio, em geral, produzem hemorragia leve 
e passageira, podendo ir da borda livre até a borda de 
inserção, junto à parede vaginal (ruptura completa), ou 
deter-se em plena membrana (ruptura incompleta). 
Dos itens acima:  
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


