1. São músculos da mastigação todos os abaixo, EXCETO:
a) pterigóide medial
b) temporal
c) prócero
d) masseter
2. NÃO é, em geral ramo do tronco celíaco:
a) hepática comum
b) gástrica esquerda
c) mesentérica superior
d) esplênica
3. O líquor deixa o terceiro ventrículo chegando ao quarto ventrículo através da:
a) abertura mediana (forame de Magendie)
b) aqueduto do mesencéfalo (de Sylvius)
c) abertura lateral (forame de Luschka)
d) forame interventricular (forame de Monro)
4. Qual dos nervos abaixo inerva a língua:
a) trigêmeo
b) vago
c) acessório
d) abducente
5. Qual das veias abaixo NÃO é tributária da veia porta:
a) mesentérica superior
b) esplênica
c) gástrica esquerda
d) hepáticas
6. Assinale o item INCORRETO:
a) tecido fibroso é o tecido interposto nas suturas
b) o disco intervertebral é um exemplo de articulação do tipo sínfise
c) somente as articulações sinoviais têm ligamentos
d) diartrose e articulação sinovial são termos equivalentes
7. Qual dos acidentes ósseos abaixo NÃO pertence ao osso temporal?
a) processo estilóide
b) processo mastóide
c) lâmina crivosa
d) meato acústico interno
8. Ligamento conóide e ligamento trapezóide são partes formadoras do
ligamento:
a) acrômioclavicular
b) glenoumaral
c) coracoclavicular
d) coracoacromial

9. Qual dos órgão abaixo não possui hilo?
a) testículo
b) baço
c) rim
d) cerebelo
10. NÃO forma o círculo arterial do cérebro (polígono de Willis):
a) art. cerebral anterior
b) art comunicante posterior
c) art. basilar
d) art. cerebral posterior
11. Durante a fase final da extensão da articulação do joelho, acontece tudo o
que segue, EXCETO:
a) o músculo articular do joelho está contraído puxando a cápsula sinovial
superiormente
b) o músculo sartório participa na extensão do joelho
c) estiramento do músculo poplíteo
d) os ligamentos cruzados tornam-se esticados

12. O duto ___________ une-se ao duto _________, formando o duto
___________.
A opção que melhor preenche a afirmativa abaixo sobre as vias biliares é:
a) cístico, hepático comum, colédoco
b) hepático direito, hepático esquerdo, colédoco
c) colédoco, hepático comum, cístico
d) cístico, colédoco, hepático esquerdo
13. São núcleos cerebelares todos os abaixo, exceto:
a) emboliforme
b) globoso
c) rubro
d) denteado
14. A maior parte do volume seminal é secretado pelo (a):
a) próstata
b) testículo
c) vesícula seminal
d) glândulas bulbo-uretrais
15. Durante a realização de punção lombar para a coleta de líquor para
diagnóstico de meningite são perfurados, em sequência, os seguintes
ligamentos espinhais:
a) interespinhal, longitudinal anterior e longitudinal posterior
b) supraespinhal, interespinhal, e amarelo
c) supraespinhal, interespinhal e longitudinal posterior
d) longitudinal posterior, amarelo e longitudinal anterior

16. Das veias abaixo, aquela que se localiza no sulco deltopeitoral é a:
a) basílica
b) axilar
c) braquial
d) cefálica
17. Qual das artérias abaixo é ramo intracavernoso da carótida interna:
a) tronco meningo-hipofisário
b) art. recorrente (de Heubner)
c) coróidea anterior
d) art. hipofisária superior
18. Sobre a anatomia dos pulmões é CORRETO afirmar que:
a) somente o pulmão esquerdo possui a impressão cardíaca
b) a língula está presente no lobo médio do pulmão esquerdo
c) a fissura horizontal é exclusiva do pulmão direito
d) o pulmão esquerdo apresenta o sulco da veia ázigos
19. Quantas cartilagens, contando as pares como duas, formam o arcabouço
laríngeo? (RESPOSTA CORRIGIDA APÓS RECURSO)
a) 6
b) 7
c) 9
d)11
20. Uma diferença entre a dentição decídua e a dentição permanente é:
a) presença de caninos apenas na dentição permanente
b) presença de pré-molares apenas na dentição permanente
c) presença de segundos-molares apenas na dentição permanente
d) presença de terceiros-molares na dentição decídua
21. Sobre o sistema linfático é INCORRETO afirmar que:
a) Uma das funções do baço é filtrar a linfa
b) os linfonodos axilares drenam da região mamária
c) os vasos linfáticos apresentam válvulas que mantém o fluxo unidirecional
d) o duto torácico conduz a linfa da maior parte do corpo para o sistema venoso
22. Entra na composição óssea do septo nasal
a) cartilagem do septo nasal
b) processo pterigóideo do osso esfenóide
c) lâmina crivosa do osso etmóide
d) vômer

23. O plano anatômico que divide o corpo em parte anterior e parte posterior é
chamado de:
a) axial
b) sagital
c) mediano
d) frontal
24. Durante a diástole, as valvas atrioventriculares encontram-se
a) abertas
b) fechadas
c) aberta à direita e fechada à esquerda
d) aberta à esquerda e fechada à direita
25. A opção que apresenta um par de glândulas, sendo a primeira endócrina e
a segunda exócrina é:
a) mamária e tireóide
b) pâncreas e hipófise
c) pâncreas e sudorípara
d) testículo e coração
26. O fundo de saco de Douglas localiza-se:
a) entre a parede retal anterior e a parede uterina posterior
b) na goteira parieto-cólica direita
c) entre útero e bexiga
d) anexo à fáscia retal entre a próstata e o reto
27. Os músculos abaixo apresentam inserção proximal (ou superior) comum,
EXCETO:
a) peitoral menor
b) córaco-braquial
c) bíceps cabeça curta
d) braquial anterior
28. Dos músculos abaixo, aquele que NÃO se localiza na região ântero-lateral
do abdome é o:
a) piramidal
b) oblíquo externo
c) reto abdominal
d) psoas maior
29. São exemplos de articulações monoaxial e triaxial, respectivamente:
a) ombro (gleno-umeral) e quadril (coxo-femoral)
b) punho (intracárpicas) e atlanto-axial
c) atlanto-axial e ombro (gleno-umeral)
d) tornozelo (talocrural) e cotovelo (úmero-ulnar)

30. O ponto craniométrico resultado da união entre as suturas lambdóide,
occiptomastóide a parieto-mastóide chama-se:
a) ptério
b) astério
c) estefânio
d) bregma

31. O ____________ atravessa toda a porção petrosa do osso temporal,
deixando-a pelo forâmen estilomastóideo.
a) plexo cervical
b) nervo facial
c) nervo glossofaríngeo
d) ramo auricular do vago

32. Um choque direto na patela pode fraturá-la em dois ou mais fragmentos,
podendo ser necessário remover a patela. Se a patela for removida:
a) o músculo quadríceps da coxa não estenderá mais a perna
b) a pessoa pressionará a extremidade distal da coxa durante a marcha, para
evitar a flexão da articulação do joelho
c) será necessário que o grupamento do “jarrete” estenda a perna
d) será necessário mais força para que o músculo quadríceps da coxa
estenda a perna completamente

33. Os músculos abaixo são inervados pelo VII nervo craniano, EXCETO:
a) pterigóide medial
b) platisma
c) bucinador
d) prócero
34. Compõe a orelha externa:
a) membrana timpânica
b) pirâmide petrosa
c) escafa
d) processo estilóide

35. Compõe o epitálamo as seguintes estruturas, EXCETO:
a) comissura posterior
b) glândula pineal
c) núcleo das habênulas
d) núcleo basal de Meynert
36. A opção que contém um osso curto e um osso pneumático, nessa ordem é:
a) esfenóide e talus
b) navicular e maxila
c) falange distal e frontal
d) vértebra e occipital

37. Sobre a anatomia da traquéia e dos brônquios é INCORRETO afirmar que:
a) os anéis traqueais são incompletos
b) o brônquio principal direito, em geral é mais verticalizado que o esquerdo
c) a traquéia relaciona-se posteriormente com o esôfago
d) existe um total de 6 brônquios lobares

38. As cartilagens alar, triangular e sesamóide encontram-se no:
a) joelho
b) orelha
c) traquéia
d) nariz
39. Sobre o sistema articular é CORRETO afirmar que? ANULADA
a) em geral, quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade.
b) as anfiartroses são as articulações mais móveis
c) gonfose é um tipo de articulação fibrosa
d) as articulações sinoviais são também chamadas de sinartroses
40. Dos músculos abaixo aquele que NÃO compõe o manguito rotador é:
a) supraespinhal
b) infraespinhal
c) redondo maior
d) subescapular
41. São considerados núcleos da base todos os abaixo, EXCETO:
a) caudado
b) putame
c) fastigial
d) globo pálido
42. O forame magno pertence ao osso:
a) occipital
b) esfenóide
c) parietal
d) temporal
43. Putâme e globo pálido são conhecidos conjuntamente como:
a) corpo lentiforme
b) cápsula interna
c) claustrum
d) pálido interno
44. Qual dos ligamentos abaixo NÃO pertence à articulação do joelho:
a) cruzado anterior
b) deltóide
c) cruzado posterior
d) colateral lateral

45. NÃO se constitui num acidente (anatômico) de relevo mucoso laríngeo
a) ligamento vocal
b) prega vestibular
c) ventrículo da laringe
d) cavidade infraglótica
46. Na luxação da mandíbula, o deslocamento do disco articular além do
tubérculo articular da articulação temporomandibular resulta de espasmo ou
contração excessiva de qual dos seguintes músculos:
a) bucinador
b) pterigóideo lateral
c) pterigóideo medial
d) temporal
47. A lesão inadvertida dos nervos laríngeos recorrentes, durante uma
tireoidectomia, pode apresentar:
a)tensão nas cordas vocais
b)paralisia dos músculos esternohióideos
c)paralisia da musculatura da língua
d)paralisia bilateral das pregas vocais
48. Seguindo a via de drenagem linfática normal dos pulmões, um câncer no
pulmão direito pode dar metástase em tudo o que se segue, EXCETO:
a) linfonodos broncopulmonares direitos
b) linfonodos traqueobronquiais direitos
c) linfonodos paratraqueais esquerdos
d) linfonodos axilares direitos
49. Assinale o item INCORRETO:
a) cada lóbulo da mama é drenada por um ducto lactífero que se abre na papila
mamária
b) a drenagem linfática do quadrante súpero-lateral da mama faz-se para os
linfonodos axilares
c) a glândula mamária está firmemente fixada na derme da pele
suprajacente por retináculos da pele que formam o processo axilar da
mama
d) entre a mama e a fáscia peitoral existe um espaço potencial denominado de
espaço retromamário
50. A necrose da mucosa do reto comumente não deve resultar de obstrução
da artéria mesentérica inferior porque:
a) a irrigação do reto procede de conexões anastomóticas da artéria
mesentérica superior
b) a irrigação do reto procede da artéria cólica esquerda que se anastomosa
com ramos da artéria ilíaca interna
c) um ramo da artéria ilíaca externa é a principal fonte de irrigação do reto
d) a artéria retal média, um ramo da artéria ilíaca interna, supre o reto

