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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
QUESTÃO 01 
 
Nos gêneros do discurso oficiais, como memorando e ofício, por exemplo, no campo superior à esquerda, 
consta “Assunto”. 
O chefe imediato de Joana Maria, no dia 15 de setembro, solicitou que ela elaborasse um memorando 
informando aos servidores que haveria dedetização no dia 07 de outubro de 2018 por ter sido detectada a 
presença de baratas e ratos. Considerando as características clareza e concisão e do campo “Assunto” e 
o objetivo do memorando, qual texto deveria ser utilizado por Joana Maria? 
 
 
a) Solicitação de serviços de dedetização. 
 
b) Dedetização no próximo final de semana. 
 
c) Dedetização em 07/10/2018.  
 
d) Dedetização para extermínio de baratas e ratos. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
“O Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) é disponibilizado como Software de Governo mediante 
celebração de acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão”. A UNIFAL-MG e muitas outras universidades federais já utilizam esse “sistema de gestão de 
processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo 
como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos 
institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos 
em tempo real”. 
Na página de uma universidade federal, encontra-se a seção “FAQ” (Frequently Asked Questions – 
Perguntas frequentes) que trata do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. 
Veja um exemplo de pergunta e sua respectiva resposta: 
 
A quais unidades/setores tenho acesso? 
Resposta: Todo servidor tem acesso ao setor de seu local de exercício cadastrado no RH. 
Cargos de chefia tem acesso aos setores adjacentes também. 
Caso sua permissão esteja errada, deve-se alterá-la no sistema Cobalto- SEI- Permissões. Esta atividade 
é realizada pela gerência administrativa da sua unidade. 
 
Da análise da pergunta e da resposta no que se refere ao uso da Língua Portuguesa em sua variedade 
padrão, verifica-se a inobservância da norma padrão em: 
 
a) “A quais unidades/setores tenho acesso?” 
 
b) “Cargos de chefia tem acesso aos setores adjacentes também.”. 
 
c) “Todo servidor tem acesso ao setor de seu local de exercício cadastrado no RH”. 
 
d) “Caso sua permissão esteja errada, deve-se alterá-la no sistema Cobalto- SEI- Permissões.”.  
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QUESTÃO 03 

 
Leia o texto para responder a esta questão. 

 
Disponível em: <http://dti.ifc.edu.br/manuais-memorando-eletronico/> Acesso em: 1º set. 2018. 

 
De acordo com o texto e observando as orientações do Manual de Redação da Presidência da República, 
quanto ao gênero do discurso oficial memorando e sua circulação no Setor Público, depreende-se que: 
 
a) O recebimento de um memorando é feito pelo chefe ou por seu substituto. 
 
b) O envio do memorando deve ser feito por quem o elaborou. 
 
c) O destinatário de um memorando pode ser qualquer servidor da unidade acadêmica ou departamento, 
mas quem elabora deve ser chefe ou substituto do chefe. 
 
d) O cadastro de um memorando no SEI pode ser feito por qualquer servidor, mas quem assina deve ser 
chefe ou substituto do chefe. 
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Leia o texto para responder às questões 04 e 05. 
 

A corrupção nossa de cada dia. 
A lista de "pequenas" corrupções é imensa - provavelmente infinita! A maior parte das pessoas que as 
pratica não vê grande gravidade, pois seriam "inofensivas". Pior: recorrem a argumentos estapafúrdios 
como "todo mundo rouba", "o governo é corrupto, então vou mesmo sonegar imposto", "se o ingresso 
fosse barato, ninguém falsificava a carteirinha", e por aí vai... 
 
Evidentemente, a corrupção do cidadão comum não é uma exclusividade brasileira. Mas em nosso país 
ela ganha contornos particulares, à medida que se confunde com o chamado "jeitinho", termo que surgiu 
para designar a capacidade de improviso do brasileiro para resolver problemas, mas que descambou para 
a prática, pura e simples, da corrupção.  
 

 
Disponível em: <http://www.jornaldaorla.com.br/noticias/17717-a-corrupcao-nossa-de-cada-dia/>. Acesso em: 07 set. 

2018. (Fragmento) 

 
QUESTÃO 04 
 
Da análise do texto escrito e das frases constantes na imagem, depreende-se que: 
 
a) Há práticas cotidianas que são exemplos de corrupção. 
 
b) O “jeitinho” brasileiro incentiva a corrupção em diferentes instâncias. 
 
c) A corrupção generalizada no meio político decorre do “jeitinho” brasileiro. 
 
d) O brasileiro justifica pequenas práticas de corrupção argumentando que se trata do “jeitinho” brasileiro. 
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QUESTÃO 05 
 
Nas manifestações de 2013, inúmeras pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção. Algumas 
utilizaram a máscara usada pela pessoa que está na figura.  Analisando o texto, a imagem, ou seja, a 
pessoa com a máscara usada nas manifestações e as frases constantes em cada tijolo, depreende-se que 
o autor objetivou:  
 
a) Incentivar as pessoas a protestarem contra a corrupção. 
 
b) Conscientizar as pessoas quanto ao uso do jeitinho brasileiro. 
 
c) Informar às pessoas a existência da corrupção no dia a dia do brasileiro. 
 
d) Criticar praticantes de pequenas corrupções que foram às ruas protestar contra a corrupção. 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Saia da bolha da rede social 
Para estar bem informado, o eleitor deve ler e acompanhar o noticiário não somente nas redes sociais. Ele 
deve fazer um esforço para estar mais informado, encontrando uma nova fonte na qual ele confia e que 
tenha um bom histórico. Não espere apenas que elas cheguem até você porque você pode ter uma 
imagem muito distorcida do que está acontecendo. 

Disponível em < https://goo.gl/GSpdGe >, Acesso em: 10 out. 2018 (com adaptações). 

 
Utilizando estratégias de inferenciação, a palavra “elas” se refere e pode ser substituída por: 
 
a) Publicações da internet. 
 
b) Notícias falsas. 
 
c) Redes sociais. 
 
d) Informações. 
 
 
QUESTÃO 07 

 
Disponível em < https://goo.gl/m19FdY  >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 

https://goo.gl/GSpdGe
https://goo.gl/m19FdY


Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 

Edital nº 96/2018 

__________________________________________________________________Técnico em Anatomia e Necropsia  - Pág.[5] 

 
Da análise do texto e da manchete do jornal “Políticos se preparam para combater fake news”, infere-se 
que: 
 
a) O questionamento levantado por um dos personagens evidencia um comportamento correspondente 
entre o que é dito nas campanhas eleitorais e o que realmente os eleitos concretizam 
 
b) A leitura da manchete do jornal sobre políticos se prepararem para combater notícias falsas levantou a 
preocupação do personagem com relação à falsidade dos próprios políticos. 
 
c) A notícia do jornal evidencia a necessidade de as pessoas prestarem muita atenção sobre o 
desenvolvimento das campanhas eleitorais e as propostas nelas defendidas. 
 
d) O espanto de uma das personagens denota insatisfação com os planos de governo ao longo dos anos e 
mostra esperança para que isso mude após a campanha eleitoral. 
 
 
QUESTÃO 08 

 

 
Disponível em < https://goo.gl/nYVmWy >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 
As taxações e as novas palavras inseridas com a reescrita da manchete têm a intenção de: 
 
a) Reformular a mensagem original, revelando uma nova leitura, a fim de torná-la autêntica ao contexto 
sócio-histórico ao qual está associada. 
 
b) Verificar problemas de sentido no uso de qualificadores e elipses que induzem o leitor a uma 
interpretação equivocada. 
 
c) Desconstruir a forma do autor do texto de se expressar, que não está adequada ao tipo de leitor e nem 
à realidade da informação. 
 
d) Corrigir inadequações ortográficas e gramaticais de ordem sintático-semânticas que não condizem à 
norma culta-padrão. 
 

https://goo.gl/nYVmWy
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QUESTÃO 09 
 

 
Disponível em < https://goo.gl/BbDAjE >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 
Considerando a tipologia e as informações do texto apresentado, sua principal finalidade é: 
 
a) Dar conselhos por meio de narrativas com o intuito de influenciar uma mudança de comportamento. 
 
b) Fornecer, de maneira didática, opiniões sobre o compartilhamento de informações e notícias. 
 
c) Agrupar informações indutivas por meio da integração de textos sintéticos e elementos gráfico-visuais. 
 
d) Divulgar uma realidade por meio de mensagens, fatos e imagens que despertam sentimentos, emoções 
e sensações. 
 
 
QUESTÃO 10 

Um político para cada eleitor 

 
Com a ajuda da big data (grande conjunto de dados armazenados), candidatos podem aferir desejos 
íntimos de cada pessoa, oferecer mensagens personalizadas e adotar os formatos que mais lhe atraem. 
Tudo isso em escala industrial. 
Na principal rede social existente no Brasil, essa estratégia pode ser viabilizada por meio do chamado dark 
post. Trata-se de uma publicação patrocinada segmentada para um grupo específico de pessoas e que 
não aparece na timeline da página que gerou esse conteúdo. Isto é, um candidato pode dizer que defende 
a legalização da maconha para pessoas que concordam com essa ideia e falar exatamente o contrário 
para aquelas que discordam, sem que essas opiniões sejam visíveis para quem procurar na página dele 
informações sobre propostas. 
Além de afetar o eleitor individualmente, o direcionamento excessivo pode prejudicar o debate na 
sociedade. É o que aponta a integrante da organização Actantes, Patrícia Cornils. “Tomemos como 
exemplo o Jornal Nacional. Todos nós podemos assistir e, a partir disso, construir uma crítica ou uma  
  

https://goo.gl/BbDAjE
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concordância sobre os conteúdos. Já essa propaganda direcionada é absurdamente fragmentada. Só 
quem está fazendo e direcionando sabe quem a está recebendo. Como é que você cria um debate público 
sobre as políticas?”. 

Disponível em < https://goo.gl/4ytJU9  >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 
 

Nos fragmentos “Tudo isso em escala industrial”, “essa estratégia pode ser viabilizada por meio do chamado dark 

post” e “Só quem está fazendo e direcionando sabe quem a está recebendo”, há estratégia de coesão textual que 
teve por função: 
 
a) Sinalizar as relações (temporais, causais, adversativas, por exemplo) existentes entre blocos de 
informações. 
 
b) Sintetizar as novas informações constantes no parágrafo seguinte, estabelecendo relação de coesão e 
coerência com a tessitura textual. 
 
c) Anteceder informações que serão apresentadas posteriormente no texto. 
 
d) Indicar a retomada de informações introduzidas previamente em outras passagens do texto. 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 
 
A Universidade Federal de Alfenas pretende realizar concurso público para o provimento do cargo de 
Técnico em Anatomia e Necropsia. Ocorre que, no âmbito da referida autarquia, existe concurso público 
vigente para o mesmo cargo. 
Considerando a situação hipotética acima e o que dispõe a Lei nº 8.112/1990, qual a providência 
adequada acerca da abertura de novo concurso? 
 
a) Não se abrirá novo concurso enquanto houver concurso anterior com prazo de validade não expirado, 
ainda que não haja candidato aprovado. 
 
b) Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado. 
 
c) Será possível a abertura de novo concurso, porém não será possível a nomeação de candidato 
aprovado no novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado. 
 
d) Será possível a abertura de novo concurso, porém não será possível a posse de candidato aprovado no 
novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não 
expirado. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
Beltrano exerceu o cargo de Engenheiro na Universidade Federal de Alfenas, tendo se aposentado, de 
forma voluntária, no ano de 2016. No momento de sua aposentadoria, Beltrano era servidor estável. Em 
meados de 2018, o mesmo cargo que Beltrano ocupava ainda encontrava-se vago e, então, Beltrano 
solicitou o seu retorno à atividade. 
Havendo o interesse da Administração, de acordo com a Lei nº 8.112/1990, a forma de provimento 
adequada para o retorno de Beltrano à atividade será a: 
 
a) Reversão. 
 
b) Recondução. 
 
c) Reintegração. 
 
d) Readaptação. 

https://goo.gl/4ytJU9
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QUESTÃO 13 
 
Fulano, servidor técnico-administrativo em educação, foi eleito como membro do Conselho de Curadores 
da Universidade Federal de Alfenas, que é o órgão de fiscalização para assuntos econômico-financeiros e 
de execução orçamentária e patrimonial da Instituição. Fulano deseja exercer as funções de Presidente do 
referido Conselho e, assim, realiza consulta ao Estatuto da Universidade Federal de Alfenas para obter 
informações. 
De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Alfenas, os membros do Conselho de Curadores 
elegerão o seu presidente, escolhido dentre: 
 
a) Representantes docentes e da sociedade civil, cujo mandato, na presidência, será de um ano, permitida 
uma recondução. 
 
b) Representantes do corpo discente e da sociedade civil, cujo mandato, na presidência, será de dois 
anos, permitida uma recondução. 
 
c) Representantes do corpo discente e servidores técnico-administrativos em educação, cujo mandato, na 
presidência, será de um ano, permitida uma recondução. 
 
d) Representantes docentes e servidores técnico-administrativos em educação, cujo mandato, na 
presidência, será de dois anos, permitida uma recondução. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Semprônio, servidor de determinada autarquia federal, praticou atos de improbidade administrativa. Os 
referidos atos, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, importarão, sem 
prejuízo da ação penal cabível, a: 
 
a) Perda dos direitos políticos, a suspensão da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. 
 
b) Perda dos direitos políticos e da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei. 
 
c) Suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. 
 
d) Suspensão dos direitos políticos e da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
A Lei nº 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e 
ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 
 
A respeito dos impedimentos e da suspeição, a referida lei dispõe que: 
 
a) O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. 
 
b) A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento pode comunicar o fato à autoridade competente. 
A omissão da comunicação do impedimento não constitui falta para efeitos disciplinares. 
 
c) É suspeito de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha participado ou venha 
a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o segundo grau. 
 
d) Pode ser arguido o impedimento de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade 
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até 
o segundo grau. 
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NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 
 
Programas de computador e aplicativos de celular fazem parte do cotidiano de todos que executam tarefas 
administrativas em empresas e órgão públicos. São programas para enviar e-mails, programas para redigir 
documentos e realizar cálculos, aplicativos para fazer reuniões à distância, entre vários outros. No entanto, 
da mesma forma que existem programas e aplicativos benéficos para o usuário, há também programas e 
aplicativos desenvolvidos para fazer mal a quem os utiliza: são os códigos maliciosos ou malwares. 
Veja o que diz a Cartilha de Segurança para Internet publicada pelo Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, sobre os malwares: 
 
Códigos maliciosos ou malwares são programas especificamente desenvolvidos para executar ações 
danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a 
ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários. Os 
principais motivos que levam um atacante a desenvolver e propagar códigos maliciosos são a obtenção de 
vantagens financeiras, a coleta de informações confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. 

 
Adaptado de Cartilha de Segurança para Internet, 2ª Ed., São Paulo. 2012. 

 
Existem vários tipos de códigos maliciosos sendo propagados diariamente por meio da internet, cada um 
com uma característica diferente. Observe: 
 
I. capacidade de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador 
para computador; 
II. capacidade de se comunicar com o invasor para permitir que o computador seja controlado 
remotamente; 
III. capacidade de monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros; 
IV. capacidade de permitir que um invasor retorne a um computador comprometido por meio da inclusão 
de serviços que abrem brechas de segurança; 
V. capacidade de executar funções normais para as quais foi aparentemente projetado e, além disso, 
executar outras funções geralmente maliciosas sem o conhecimento do usuário. 
 
Diante das características apresentadas, identifique, dentre as alternativas abaixo, a única que traz o 
nome correto de cada malware na ordem em que foram citados. 
 
a) Backdoor, Bot, Cavalo de Troia, Spyware, Worm 
 
b) Backdoor, Spyware, Worm, Bot, Cavalo de Troia 
 
c) Worm, Bot, Spyware, Backdoor, Cavalo de Troia. 
 
d) Backdoor, Spyware, Worm, Bot, Cavalo de Troia 
 
 
QUESTÃO 17 
 
Assim que tomou posse no serviço público e passou a utilizar a conta de e-mail da instituição onde 
trabalha, Bernardo que tem o costume de jogar na loteria frequentemente, recebeu uma mensagem por 
correio eletrônico dizendo que fora sorteado em uma loteria internacional e que, para receber o prêmio a 
que tem direito, um valor muito grande, precisaria responder rapidamente ao e-mail fornecendo o seu 
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nome, endereço, número de CPF e número da sua conta bancária. Além disso, a mensagem que continha 
vários erros de português pedia que Bernardo fizesse um depósito antecipado de um valor simbólico  
 
 
apenas para garantir o envio do prêmio e não comunicasse o ocorrido a ninguém, pois se tratava de 
assunto confidencial. 
Bernardo então, tendo já estudado sobre segurança na internet, identificou imediatamente que a 
mensagem não passava de uma tentativa de golpe e eliminou a mensagem da sua caixa de entrada. 
Aponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que melhor identifica o golpe que tentaram aplicar em 
Bernardo. 
 
a) Boato. 
 
b) Pharming. 
 
c) Golpe de Comércio Eletrônico. 
 
d) Fraude de Antecipação de Recursos. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Analise, cuidadosamente, as afirmações referentes à ferramenta Mala Direta, presente no programa 
Microsoft Word. 
I. Com a Mala Direta é possível enviar para vários e-mails de destinatários diferentes uma cópia da carta-
modelo. 
II. Com a Mala Direta é possível inserir vários campos como Nome ou Endereço, que serão substituídos 
automaticamente pelas informações de um repositório de dados em cada cópia da carta-modelo. 
III. A Mala Direta pode utilizar, como repositório de dados, os tradicionais bancos de dados ou planilhas do 
Excel. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I, II e III. 
 
b) Nenhuma. 
 
c) Somente I e II. 
 
d) Somente II e III. 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Se digitarmos os valores 8, 10, 20 e 18, respectivamente, nas células A1, A2, A3 e A4, em uma planilha 
eletrônica que está sendo editada no Microsoft Excel e aplicarmos a fórmula 
=SOMA(SOMA(A1;A3)+MÉDIA(A2:A4);A3;A4) na célula A5, o resultado obtido será: 
 
a) 92 
 
b) 82 
 
c) 103 
 
d) 113 
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QUESTÃO 20 
 

Considere que um técnico, realizando manutenção no Microsoft Windows em português, excluiu, 
sem querer, uma importante pasta de arquivos gravada na sua área de trabalho, mas conseguiu 
desfazer a exclusão em seguida, recuperando-a com o uso combinado de teclas de atalho. 
Indique, dentre as opções disponíveis, qual apresenta as teclas de atalho utilizadas pelo técnico 
para desfazer a exclusão. 
 
a) Ctrl + Z 
 
b) Ctrl + C 
 
c) Ctrl + P 
 
d) Reiniciar o sistema segurando a tecla F1 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 21 
 
A maceração de ossos pode ser feita utilizando qual técnica? 
 
a) Maceração por digestão dos tecidos utilizando fenol líquido.  
 
b) Maceração química utilizando ácido clorídrico a 10 ou 20%.  
 
c) Maceração química utilizando hipoclorito de sódio a 1 ou 2%.  
 
d) Maceração por digestão dos tecidos utilizando ácido bórico a 5%. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
A tesoura de ponta romba é utilizada para: 
 
a) divulcionar.  
 
b) suturar.  
 
c) incisar.  
 
d) apoiar.  
 
 
QUESTÃO 23 
 
Em um corte frontal no centro da cabeça é possível visualizar qual estrutura?  
 
a) medula espinal.  
 
b) cerebelo.  
 
c) cérebro.  
 
d) bulbo.  
 
 
QUESTÃO 24 
 
Em um corte sagital mediano do cérebro, quais as principais estruturas cerebrais podem ser observadas?  
 
a) giro do cíngulo e giro temporal inferior.  
 
b) corpo caloso e diencéfalo.  
 
c) corpo caloso e cerebelo.  
 
d) tálamo e mesencéfalo.  
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QUESTÃO 25 
 
Proximal, distal, medial e lateral são termos de relação comumente utilizados na anatomia como referência 
para a localização e posição das estruturas do corpo humano. Das afirmativas abaixo, qual melhor define 
o termo de relação proximal? 
 
a) Mais perto do tronco ou do ponto de origem. 
 
b) Mais longe do tronco ou do ponto de origem. 
 
c) Mais perto da superfície do corpo. 
 
d) Mais longe da superfície do corpo.  
 
 
QUESTÃO 26 
 
São ossos do carpo:  
 
a) semilunar, talus, capitato e navicular.  
 
b) trapézio, capitato, cuboide e navicular. 
 
c) escafoide, talus, cuneiforme e navicular.  
 
d) escafoide, trapézio, capitato e semilunar. 
 
 
QUESTÃO 27 
 
São órgãos contidos dentro da cavidade abdominal:  
 
a) baço, pâncreas, tuba uterina e útero. 
 
b) estômago, intestinos, baço e pâncreas. 
 
c) estômago, intestinos, tuba uterina e útero.  
 
d) intestinos, ovários, bexiga urinária e pâncreas.  
 
 
QUESTÃO 28 
 
São instrumentos utilizados rotineiramente em uma necropsia ou dissecação de cadáveres:  
 
a) tesoura ponta fina, espátula nº 7, bisturi e pinça tipo Allis.  
 
b) tesoura ponta fina, pinça dente de rato, bisturi e pinça oftálmica.  
 
c) tesoura cirúrgica, piça tipo Allis, espátula nº 22 e pinça oftálmica. 
 
d) tesoura ponta romba, pinça dente de rato, bisturi e pinça hemostática tipo Kelly. 
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QUESTÃO 29 
 
A função do processo de fixação é manter os tecidos firmes, insolúveis e protegidos contra a deterioração. 
Os requisitos para uma boa fixação de peças isoladas são: 
 
a) cortes espessos para melhor fixação e escolha adequada do fixador.  
 
b) pequeno intervalo entre a morte do indivíduo e o contato do fixador com a superfície da pele.  
 
c) pequeno intervalo entre a morte do indivíduo e o contato do fixador com todas as superfícies. 
 
d) o líquido fixador deve ter volume cinco vezes superior ao da peça e cortes de pequena espessura. 
 
 
QUESTÃO 30  
 
Na necropsia, o procedimento correto de inspeção interna do cadáver é: 
 
a) A inspeção começa pela cavidade pélvica, seguindo-se a cavidade abdominal e a cavidade craniana. 
Se necessário, estende-se para membros e exame do pescoço. 
 
b) A inspeção começa pela cavidade abdominal, seguindo-se a cavidade craniana e a cavidade torácica. 
Não se faz necessário, estender para a cavidade vertebral e membros. 
 
c) A inspeção começa pela cavidade craniana, seguindo-se a cavidade torácica e a cavidade abdominal. 
Se necessário, estende-se para a cavidade vertebral e exame do pescoço. 
 
d) A inspeção começa pela cavidade pélvica, seguindo-se a cavidade craniana e a cavidade torácica. Não 
se faz necessário, estender para a cavidade vertebral e exame do pescoço. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
A morte caracteriza-se pela presença de quais sinais tanatológicos imediatos: 
 
a) miose paralítica unilateral, ausência de movimentos respiratórios e cardiocirculatórios, perda da 
consciência, imobilidade e insensibilidade.  
 
b) midríase paralítica bilateral, ausência de movimentos respiratórios e cardiocirculatórios, perda da 
consciência, imobilidade e insensibilidade.  
 
c) midríase paralítica bilateral, ausência de movimentos respiratórios e cardiocirculatórios, perda da 
consciência, mobilidade e sensibilidade na forma de espasmos.  
 
d) miose paralítica bilateral, ausência de movimentos respiratórios e cardiocirculatórios, perda da 
consciência, mobilidade e sensibilidade na forma de espasmos.  
 
 
QUESTÃO 32 
 
São técnicas de necropsia: 
 
a) Virchow, Ghon, Letulle e Rokitansky. 
 
b) Kaiserling, Klotz, Laskowiski, Sucquet. 
 
c) Sappey, Henósque, Menhú, Urraca.  
 
d) Pernkopf, Tollner, Pick, Sill. 
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QUESTÃO 33 
 
A técnica de necropsia denominada Rokitansky consiste em: 
 
a) retirar os órgãos isoladamente após terem sido abertos e examinados "in situ" 
 
b) o conteúdo das cavidades torácica e abdominal é retirado em um só monobloco. 
 
c) os órgãos são retirados um a um e examinados posteriormente. 
 
d) a evisceração se dá através de monoblocos de órgãos anatomicamente ou funcionalmente 
relacionados. 
 
 
QUESTÃO 34 
 
Em um laboratório de anatomia, os cadáveres devem ser imersos em solução fixadora, tendo como 
solução estoque a solução de formol P.A. Quanto deve ser utilizado de solução estoque e água, 
respectivamente, para se fazer 30.000 ml de solução aquosa de formol a 10%?  
 
a) 2.500 ml; 27.500 ml  
 
b) 1.500 ml; 28.500 ml  
 
c) 2.000 ml; 28.000 ml 
 
d) 3.000 ml; 27.000 ml 
 
 
QUESTÃO 35 
 
Não é atribuição do cargo de técnico em anatomia e necropsia: 
  
a) assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 
b) formolizar cadáveres humanos e de animais. 
 
c) ministrar aulas nos cursos de graduação.  
 
d) preparar soluções químicas. 
 
 
QUESTÃO 36 
 
O embalsamamento é uma técnica de conservação de cadáveres muito utilizada nos laboratórios de 
anatomia e serviços de necropsia. O fixador é injetado frequentemente na  ______________ e distribuído 
para todos os tecidos e órgãos do corpo. Assinale a sequência que preenche corretamente a lacuna. 
  
a) artéria femoral.  
 
b) artéria braquial.  
 
c) veia safena.  
 
d) veia ilíaca externa.  
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QUESTÃO 37 
 
São órgãos internos do sistema genital masculino: 
 
a) ducto eferente, próstata, glândula seminal e uretra prostática.  
 
b) ducto eferente, próstata, glândula vestibular maior, uretra peniana.  
 
c) ducto deferente, próstata, glândula seminal e uretra membranosa.  
 
d) ducto deferente, próstata, glândula vestibular maior, uretra membranosa.  
 
 
QUESTÃO 38 
 
São pontos cranianos de incisão para dissecação de face: 
 
a) bregma, protuberância mentual, processo estiloide e meato acústico interno.  
 
b) bregma, protuberância mentual, processo estiloide e meato acústico interno.  
 
c) bregma, corpo da mandíbula, processo mastóide e meato acústico externo.  
 
d) bregma, protuberância mentual, processo mastóide e meato acústico externo.  
 
 
QUESTÃO 39 
 
Para melhor visualização e dissecação do períneo, o cadáver deve estar em qual posição? 
 
a) Posição de trendelemburg.  
 
b) Posição de litotomia.  
 
c) Decúbito ventral.  
 
d) Decúbito lateral.  
 
 
QUESTÃO 40 
 
As figuras abaixo representam anatomicamente vértebras humanas. 

  
 
As vértebras acima, na ordem de 1 a 4, são:  
 
a) vértebra torácica, vértebra cervical atlas, vértebra cervical áxis, vértebra lombar.  
 
b) vértebra torácica, vértebra cervical áxis, vértebra cervical atlas e vértebra lombar.  
 
c) vértebra cervical atlas, vértebra cervical áxis, vértebra torácica, vértebra lombar.  
 
d) vértebra lombar, vértebra cervical atlas, vértebra cervical áxis, vértebra torácica.  
 
 
 
 

1 2 3 4 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 

Edital nº 96/2018 

__________________________________________________________________Técnico em Anatomia e Necropsia  - Pág.[17] 

 
QUESTÃO 41 
 
Na necropsia da cavidade craniana é padrão qual tipo de incisão para abertura da calvária? 
 
a) Incisão temporal. 
 
b) Incisão pterional.  
 
c) Incisão suboccipital.  
 
d) Incisão bimastoidea. 
 
  
QUESTÃO 42 
 
Um professor solicita ao técnico a dissecação da aorta abdominal com o intuito de observar os ramos que 
tem origem a partir dela. Neste sentido, quais são exemplos de ramos que o mesmo deverá dissecar? 
  
a) Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias renais e artérias ilíacas externas. 
 
b) Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias renais, artéria mesentérica inferior e artérias 
ilíacas comuns. 
 
c) Artéria mesentérica superior, artéria gástrica esquerda, artéria mesentérica inferior e artérias ilíacas 
internas. 
 
d) Artéria mesentérica superior, artéria hepática comum, artéria mesentérica inferior e artérias ilíacas 
externas. 
 
 
QUESTÃO 43 
 
A Lei n° 8.501, de 30 de novembro de 1992 dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado para fins 
de estudos ou pesquisas científicas e dá outras providências. Um cadáver, doado e encaminhado a um 
laboratório de anatomia humana de uma universidade, para fins de estudos, é submetido a um 
procedimento técnico que tem o objetivo de prolongar a sua conservação. Esse procedimento técnico é:  
 
a) Exumação. 
 
b) Cremação. 
 
c) Evisceração.  
 
d) Formolização. 
 
 
QUESTÃO 44 
 
Um professor solicita ao técnico que prepare a aula com alguns ossos do esqueleto apendicular. Qual das 
afirmativas contempla somente ossos do esqueleto apendicular? 
 
a) úmero, tíbia, ulna e rádio. 
 
b) rádio, fêmur, costela e esterno.  
 
c) sacro, fêmur, osso do quadril e clavícula.  
 
d) úmero, escápula, osso do quadril e crânio. 
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QUESTÃO 45 
 
Um professor solicita ao técnico que prepare a aula com alguns ossos do esqueleto axial. Qual das 
afirmativas contempla somente ossos do esqueleto axial? 
 
a) rádio, fêmur e esterno.  
 
b) úmero, escápula e crânio. 
 
c) sacro, fêmur e osso do quadril.  
 
d) costelas, esterno e vértebras. 
 
 
QUESTÃO 46 
 
O coração possui a forma de cone invertido, com ápice inferior voltado para a esquerda e base superior 
voltada para a direita. Qual câmara cardíaca se encontra no ápice do coração? 
 
a) Ventrículo esquerdo. 
 
b) Ventrículo direito.  
 
c) Átrio esquerdo.  
 
d) Átrio direito. 
 
 
QUESTÃO 47 
 
Uma solução de Laskowski é constituída de glicerina, ácido fênico e ácido bórico na seguinte proporção, 
respectivamente: 
 
a) 10 partes, 2 partes e 4 partes.  
 
b) 5 partes, 100 partes e 5 partes.  
 
c) 100 partes, 5 partes e 5 partes. 
 
d) 5 partes, 4 partes e 100 partes. 
 
 
QUESTÃO 48 
 
Com relação às resinas polimerizáveis, marque a alternativa correta: 
 
a) não podem ser usadas em vasos de grande calibre.  
 
b) são resistentes ao ácido clorídrico. 
 
c) apresentam mínima resistência.  
 
d) não permitem ser coradas. 
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QUESTÃO 49 
 
No processo de diafanização de dentes, a função do xileno ou xilol é: 
 
a) Inclusão.  
 
b) Clarificação. 
 
c) Desidratação.  
 
d) Solução de manutenção. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
Das substâncias abaixo, qual é a melhor para clareamento de ossos? 
 
a) Fenol.  
 
b) Ácido sulfúrico.  
 
c) Solução de ácido pícrico. 
 
d) Amônia de uso doméstico. 
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