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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verifi-
cou  que  o  funcionário  lhe  havia  dado  cem  cruzeiros  a
mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas pro-
testaram: entrasse na fila.
Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe
fechasse na cara a janelinha de vidro:
– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.
Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para
encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se
do guichê antes de encerrar-se o expediente.
No dia seguinte era o primeiro da fila:
– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?
Só então reparou que o funcionário era outro.
– Seu colega, então. Um de bigodinho.
– O Mafra.
– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.
– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o
Mafra. Não fui eu. Logo...
Ele coçou a cabeça, aborrecido:
– Está bem, foi o Mafra. E daí?
O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não
podia responder pela distração do Mafra:
– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso re-
ceber,  só  posso  pagar.  Receber,  só  na  recebedoria.  O
próximo!
O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o coto-
velo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-
se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indigna-
ção – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.
– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca tra-
balhou.
– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem
cruzeiros a mais.
Informaram-lhe  que  não  podiam  receber:  tratava-se  de
uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamen-
to. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu paga-
mento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?
– Mil não: cem. A troco de devolução.
– Troco de devolução. Entenda-se.
– Pois devolvo e acabou-se.
– Só com o chefe. O próximo!
O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia
seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o
chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historian-
do o fato e devolvendo o dinheiro.
– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.
– Questão absoluta.
– Louvo o seu escrúpulo.
– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entre-
gar ao senhor – suspirou ele.
– Quem disse isso?
– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Re-
cebedoria, parece.
– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe
para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O
Araújo sempre se metendo a entendido!
– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos
fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo.
Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para
dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão di-
rigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de
cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do
vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <http://www.velhosamigos.com.br/Co-
laboradores/Diversos/fernandosabino2.html>. Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do co-
tidiano narrado, uma crítica à

(A) dificuldade para solucionar problemas.

(B) rigidez do sistema burocrático estatal.

(C) superficialidade da linguagem burocrática.

(D) falta de consciência política das pessoas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão  “com  toda  urbanidade”  torna  o  enunciado
irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

(A) popularização do uso de estruturas eruditas.

(B) vulgarização do emprego de termos especializados.

(C) forma como as pessoas são atendidas nas reparti-
ções.

(D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em pú-
blico.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do
atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma
no seguinte trecho:

(A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes
de encerrar-se o expediente.”

(B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só
entregar ao senhor – suspirou ele.”

(C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na
recebedoria.”

(D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a
troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”,
para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

(A) do entendimento equivocado da instrução recebida.

(B) da interpretação literal de um sentido figurado.

(C) do nervosismo do público presente na fila.

(D) da irritação do atendente da seção.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a
janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

(A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela
de vidro.

(B) a espera na fila de repartição pública é sempre um
transtorno.

(C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez
do narrador.

(D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horá-
rio previsto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do texto,  a conjunção “mas” no  trecho “Te-
nham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

(A) conexão entre os períodos do texto.

(B) encadeamento sequencial ao texto.

(C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.

(D) coerência entre os argumentos do texto.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-
se por

(A) um estilo espontâneo e padrão normativo.

(B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.

(C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteú-
do.

(D) uma estruturação oracional erudita e construção se-
mântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível em: <http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>.
Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 signifi-
cando que

(A) há pessoas na fila que têm esse apelido.

(B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.

(C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.

(D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção
do

(A) entendimento do discurso público.

(B) sentido  pejorativo atribuído  a  termos usuais  na lín-
gua.

(C) efeito de sentido predominante nos dois textos.

(D) conteúdo semântico da mensagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso empregado para a produção do efeito de humor
no Texto 2 é a

(A) ambiguidade.

(B) inferência.

(C) pressuposição.

(D) intertextualidade.

língua_portuguesa_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto inter-
no bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhi-
dos por alguns países da América Latina. 

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.

OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: ____. Revenue Statistics. In:
Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Plublishins. Disponívem em:
<http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>.  Acesso  em:  12  mar.  2015.
(Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos
países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)

Argentina U$ 600,00

Bolívia U$ 28,00

Brasil U$ 2 220,00

Chile U$ 266,00

Uruguai U$ 50,00

Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso
em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em
ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total
de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-
se a seguinte ordenação: 

(A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

(B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.

(D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do
calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674
quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, fo-
ram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado). 

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do
período anterior para o outro, foi de

(A) 0,31%

(B) 2,10%

(C) 210%

(D) 310%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distri-
buidora, a mesma quantidade de galões de água mineral
de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender
50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de
água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do
décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões
por mês. Em certo momento desse período, a quantidade
estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao
dobro da quantidade estocada de galões da outra marca.
Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

(A) Do terceiro mês.

(B) Do quarto mês.

(C) Do quinto mês.

(D) Do sexto mês.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tam-
pa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No
rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:
Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água

ou, de forma equivalente, diluir
3
5

de um copo de 300

mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embala-
gem desse produto tem capacidade, em mL, de:

(A)   15

(B)   18

(C) 150

(D) 180

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R$ 28,00 o
quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quan-
tidade de pães de queijo correspondente a R$ 10,50. Nes-
sas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente
deve embalar é

(A)   75

(B) 125

(C) 250

(D) 375

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software
livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la
por outra. Este recurso está localizado no menu

(A) Arquivo.

(B) Editar.

(C) Exibir.

(D) Ferramenta.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-
docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em se-
guida,  fazer  uma cópia  com um nome que indique uma
versão,  por  exemplo,  UFG2015.docx,  utilizando,  respecti-
vamente, os seguintes comandos:

(A) Salvar e Salvar Como.

(B) Salvar e Trocar Nome.

(C) Gravar e Converter.

(D) Gravar e Atualizar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da se-
cretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma
série de documentos, contendo cada um somente textos
digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de
equipamento e de classe de software que permitem proce-
der a esta digitalização de forma que o documento digitali-
zado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos
Word, são, respectivamente,

(A) Scanner e ADR.

(B) Printer e FTC.

(C) Printer e DDR. 

(D) Scanner e OCR.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou
remover programas usando o

(A) PAINEL DE CONTROLE.

(B) WINDOWS UPDATE.

(C) CENTRAL DE SEGURANÇA.

(D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente ‘Com-
putação na Nuvem’ (Cloud Computing), o termo utilizado ge-
nericamente como “nuvem” representa, simbolicamente,

(A) a rede local.

(B) a internet.

(C) as bases de dados.

(D) os servidores.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na retirada do bloco visceral torácico, são visualizados os
seguintes órgãos:

(A) coração, pulmões, baço.

(B) coração, pulmões, timo.

(C) estômago, ceco, rins.

(D) baço, timo, rins.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na técnica de mumificação, faz-se o esvaziamento quase
completo das cavidades do corpo, para depois serem reti-
radas as seguintes estruturas do crânio:

(A) medula espinhal e encéfalo.

(B) medula oblonga e gânglios.

(C) meninges e medula espinhal.

(D) encéfalo e meninges.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os planos anatômicos de secção são:

(A) cranial, caudal, podálico.

(B) lateral, secante, frontal.

(C) sagital, transversal, frontal.

(D) tangente, sagital, caudal.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo conservador que se caracteriza pela transfor-
mação do cadáver em substância de consistência untosa,
mole e quebradiça, de tonalidade amarelo-escura, dando
uma aparência de cera ou sabão, é denominado:

(A) saponificação.

(B) corificação.

(C) calcificação.

(D) embalsamamento.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema tegumentar é formado pelos seguintes órgãos:

(A) mamas, glândulas sebáceas, tendões, unhas.

(B) glândulas sudoríparas, pelos, sinóvia, pele.

(C) sinóvia, tonsilas, derme, tendões.

(D) pele, unhas, pelos, mamas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os parágrafos 2º e 3º, inciso 2º, artigo 3º,
da Lei n. 8.501, de 20 de novembro de 1992, devem ser
encaminhados  para  estudo  e  pesquisa  em  escolas  de
Medicina:

(A) os cadáveres de morte natural.

(B) os cadáveres de morte violenta.

(C) os cadáveres de morte suspeita.

(D) os cadáveres vitimados de ação criminosa.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As vias de acesso utilizadas para embalsamamento de ca-
dáver inteiro são:

(A) veia cava e espaço subdural.

(B) artéria femoral e cavidade peritoneal.

(C) artéria femoral e artéria aorta.

(D) átrio direito e espaço subdural.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na retirada do encéfalo do cadáver com instrumental, após
secção do couro cabeludo e dos músculos, realiza-se corte
horizontal semicircular e biauricular do crânio e retira-se a
calota craniana. Qual é a estrutura anatômica visualizada
logo abaixo da calota craniana?

(A) Pia-máter.

(B) Dura-máter.

(C) Cérebro.

(D) Bulbo.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao dissecar a pelve feminina, evidenciam-se os seguintes
órgãos genitais internos:

(A) grandes lábios, útero, vagina, clitóris.

(B) pequenos lábios, ovários, clitóris, vulva.

(C) tubas uterinas, vulva, uretra, ureter.

(D) ovários, tubas uterinas, útero, vagina.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) foi criado pela
seguinte lei federal:

(A) Lei n. 1.480/1961.

(B) Lei n. 5.002/1965.

(C) Lei n. 6.015/1999.

(D) Lei n. 8.501/1992.

técnico_laboratório_área_anatomia_humana
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São músculos visualizados ao dissecar o pescoço do ca-
dáver:

(A) esternohioideo, esternocleidomastoideo, platisma.

(B) esternotireoideo, omohioideo, masséter. 

(C) platisma, pterigoideo medial, cricotireóideo.

(D) temporal, pterigoideo lateral, esternocleidomastoideo.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estômago está localizado na seguinte região anatômica:

(A) flanco direito.

(B) hipogástrio inferior.

(C) hipocôndrio superior esquerdo.

(D) epigástrio direito.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São anexos do sistema muscular:

(A) ventre muscular, perimísio, bolsa sinovial.

(B) cápsula articular, retináculo, ligamentos.

(C) retináculo, bainha tendínea, epimísio.

(D) tendões, ligamentos, membrana sinovial.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fixadores de cadáveres, usados no Brasil:

(A) glicerina, formol, fenol, álcool etílico.

(B) safranina, glicerina, formol, bromo-timol.

(C) álcool etílico, fenol, eosina, bromo-timol.

(D) glicerina, fenol, safranina, eosina.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para montagem de esqueletos são utilizados os seguintes
materiais:

(A) fios de nylon,  costótomo,  metametilmetacrilato,  bro-
cas.

(B) fios de nylon, parafusos, brocas, furadeiras.

(C) alicate, metametilmetacrilato, parafina, serra-fita.

(D) furadeiras, porcas, parafina, costótomo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No canal vertebral, a medula espinhal do indivíduo adulto
estende-se até a vértebra:

(A) C2.

(B) L5.

(C) T10.

(D) L2.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao dissecar a região do antebraço, visualizam-se as seguin-
tes veias superficiais:

(A) braquial, radial, cefálica.

(B) mediana do antebraço, cefálica, basílica.

(C) mediana do cotovelo, ulnar, basílica.

(D) mediana do antebraço, braquial, axilar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para neutralizar soluções aquosas de ácidos orgânicos, no
laboratório, são utilizados:

(A) hidróxido de sódio, ácido sulfúrico

(B) bicarbonato de sódio, formol.

(C) bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio.

(D) peróxido de hidrogênio, formol.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São ligamentos encontrados na articulação do joelho:

(A) menisco-femoral,  transverso do  joelho,  córaco-acro-
mial.

(B) colateral fibular, retináculo medial, anular do rádio.

(C) colateral radial, patelar, cruzado posterior.

(D) cruzado anterior, menisco-femoral, colateral tibial.
 
▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São estruturas da cavidade nasal:

(A) concha nasal, septo nasal, coanas.

(B) prega vocal, septo nasal, cartilagem alar.

(C) mento, cartilagem alar, coanas.

(D) osso nasal, tórus tubal, prega vocal.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os vasos que aportam ao átrio esquerdo do coração são:

(A) veias pulmonares.

(B) artérias pulmonares.

(C) artérias aorta e pulmonar.

(D) veias cavas.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A unidade morfofuncional do rim é

(A) o cálice.

(B) o ureter.

(C) a uretra.

(D) o néfron.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As túnicas que revestem os testículos são:

(A) vaginal, dartos, espermática interna.

(B) albugínea, cremastérica, espermática externa.

(C) vaginal, peritônea, espermática externa.

(D) dartos, albugínea, espermática interna.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São classificados como ossos pneumáticos:

(A) mandibular, maxilar, palatino, esfenoide.

(B) etmoide, parietal, zigomático, frontal.

(C) frontal, maxilar, etmoide, esfenoide.

(D) zigomático, palatino, temporal, mandibular.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  diagrama de  Hommel,  as  cores  vermelha,  amarela,
branca e azul simbolizam, respectivamente: 

(A) riscos biológicos, inflamabilidade, reatividade e riscos
ergonômicos.

(B) riscos  à  saúde,  riscos  biológicos,  periculosidade  e
corrosividade.

(C) inflamabilidade, reatividade, riscos específicos e ris-
cos à saúde.

(D) corrosividade, riscos ergonômicos, riscos específicos
e periculosidade.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São ossos do tarso:

(A) escafoide, piramidal, semilunar, capitato.

(B) cuboide, calcâneo, escafoide, trapezoide.

(C) talos, cuneiforme, capitato, semilunar.

(D) navicular, cuboide, talos, cuneiforme.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de Wolff é utilizada para diafanização do coração
e usa uma mistura de: 

(A) pó de gelatina e água corada com azul-da-prússia.

(B) sulfato de bário e água corada com carmim.

(C) água corada com carmim e crystic resin.

(D) crystic resin e sulfato de bário.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  visualização  tridimensional  das  ramificações  brôn-
quicas, normais ou patológicas, desde a traqueia até os
brônquios subsegmentares, utiliza-se a injeção com:

(A) liga de Wood.

(B) celuloide. 

(C) massa de Teichmann.

(D) gelatina.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os nervos responsáveis pela inervação do membro inferior
são:

(A) femoral, isquiático, ílio-hipogástrico.

(B) tibial, femoral, toracodorsal.

(C) isquiático, fibular comum, tibial.

(D) fibular comum, subcostal, pudendo.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a  RDC ANVISA n.  306/04 e  Resolução
CONAMA 358/05, que dispõem sobre gerenciamento, tra-
tamento e destinação final, os resíduos sólidos de serviços
de saúde são classificados em:

(A) grupo A – resíduos ácidos; grupo B – resíduos corro-
sivos; grupo C – resíduos de radionucleotídeos; gru-
po D – riscos biológicos; grupo E – resíduos orgâni-
cos.

(B) grupo  A –  agentes  biológicos;  grupo  B  –  resíduos
químicos; grupo C – resíduos de radionucleotídeos;
grupo D – riscos biológicos; grupo E – perfurocortan-
tes.

(C) grupo  A –  agentes  explosivos;  grupo B  –  resíduos
químicos; grupo C – resíduos ácidos; grupo D – per-
furocortantes; grupo E – riscos biológicos.

(D) grupo A – resíduos orgânicos; grupo B – agentes ex-
plosivos; grupo C – resíduos inflamáveis; grupo D –
riscos biológicos; grupo E – resíduos alcalinos.
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