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PROVA PRÁTICA 

 
MESA 1 

Para uma aula de sistema genital feminino qual peça anatômica das que estão dispostas na mesa 

você disponibilizaria para a aula? 

a) Peça de sistema genital masculino. 

b) Peça de sistema urinário. 

c) Hemipelve masculina.  

d) Hemipelve feminina. 

 

MESA 2 

Para uma aula de sistema respiratório quais estruturas que estão dispostas na mesa você 

montaria uma aula prática? 

a) Peças de neuroanatomia. 

b) Peças de respiratório. 

c) Peças de digestório. 

d) Peças de urinário. 

 

MESA 3 

Para uma aula de sistema esquelético-membro superior quais ossos que estão na mesa você 

colocaria em uma aula prática? 

a) Vértebras. 

b) Crânio e vértebras. 

c) Ossos do membro inferior. 

d) Ossos do membro superior. 

 

MESA 4 

Em uma dissecação de membro inferior, quais das figuras em destaque na mesa, representa 

corretamente os pontos de reparo na superfície e incisões na pele de todo o membro inferior? 

a) Figura A. 

b) Figura B. 

c) Figura C. 

d) Figura D. 
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MESA 5 

Em uma dissecação de cavidade abdominal, quais das figuras em destaque na mesa, representa 

corretamente os pontos de reparo na superfície e incisões na pele de todo o abdome? 

a) Figura A. 

b) Figura B. 

c) Figura C. 

d) Figura D. 

 

MESA 6 

Para uma aula de sistema nervoso – tronco cerebral qual das peças naturais deveriam ser 

disponibilizadas para a aula prática? 

a) Cérebro.  

b) Cerebelo. 

c) Medula espinal. 

d) Tronco cerebral. 

 

MESA 7 

Para limpeza desta peça recém exumada quais dos reagentes que estão na mesa você utilizaria 

para preparação da peça? 

a) Ácido Clorídrico. 

b) Água Oxigenada. 

c) Acetona. 

d) Xileno. 

 

MESA 8 

Para a fixação de um cadáver fresco quais dos kits de material deverão ser utilizados para tal 

técnica? 

a) Tesoura, escalpe, agulhas, acetona, luvas de procedimento e jaleco. 

b) Tesoura e pinça, agulhas, escalpe, formaldeído e jaleco. 

c) Material cirúrgico, agulhas e barbantes, equipo, galão, formaldeído, luvas de procedimento 

e jaleco. 

d) Material cirúrgico, agulhas e barbantes, equipo, galão, álcool absoluto, luvas procedimento 

e jaleco. 
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MESA 9 

Cadáver chega ao Departamento de Anatomia com suspeita de causa morte por trauma e 

hemorragia interna de um órgão da cavidade abdominal. Quais são órgãos que estão situados na 

cavidade abdominal?  

a) Rim, fígado e estômago.  

b) Esôfago, cérebro e baço.  

c) Estômago, traqueia e próstata.  

d) Pulmão, coração e intestino grosso.  

 

MESA 10 

Qual das peças, das que estão sobre a mesa, apresenta a secção em plano sagital mediano?  

a) Estômago. 

b) Cérebro. 

c) Útero. 

d) Rim. 
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Sr(a) Candidato(a): 

Utilize esta folha APENAS para transcrever suas 

respostas. 

Qualquer outra anotação nesta folha impedirá que você 

a leve consigo. 


