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ANÁLISE

No seu conceito mais amplo, a Anatomia é a ciência que 

estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o 

desenvolvimento dos seres organizados. Especificamente, a 

Anatomia (ana = em partes; tomein = cortar) macroscópica é 

estudada pela dissecação de peças previamente fixadas por 

soluções apropriadas. Uma vez que a Anatomia utiliza como 

material de estudo o corpo do animal e, no caso da Anatomia 

Humana, o homem, torna-se necessário fazer alguns 

comentários sobre este material (D'ANGELO, V. G & FATTINI, C. A. 

Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 3ª ed. Editora Atheneu. 2006)

Nesta premissa, os autores discorrem sobre a introdução ao 

Estudo da Anatomia permitindo-nos julgar as assertivas a 

seguir:

Quando encontramos variações anatômicas 

morfológicas com prejuízo na função chamamos de 

monstruosidade. 

1.

Uma anomalia, em termos anatômicos, é incompatível 

com a vida. 
2.

A simples observação de um grupamento humano 

evidencia de imediato diferenças morfológicas entre os 

elementos que compõem o grupo. Estas diferenças 

morfológicas são denominadas variações anatômicas e 

podem apresentar-se externamente ou em qualquer 

dos sistemas do organismo, sem que isto traga prejuízo 

funcional para o indivíduo.  

3.

A nomenclatura anatômica, também chamada de Nômina 
Anatômica,  reformada em 2006, normatiza os termos 

utilizados em anatomia, sua grafia e pronúncia. A este respeito, 

julgue a veracidade das frases contidas nos próximos itens:

O estômago é um órgão do sistema digestivo. 4.

Um dos planos de secção para estudo da anatomia é 

chamado de sargital.
5.

Uma sutura do crânio, na região mediana, é separada 

por dois ossos chamados de parientais.
6.

Com relação a posição anatômica e às terminologias anatômicas 

em vigor, julgue os itens: 

A Nomina Anatômica indica que ao nomear estruturas 

deve se dar prioridade aos epônimos.
7.

De acordo com a nomina anatômica, os termos anterior 

e ventral têm o mesmo significado.
8.

A posição anatômica refere-se ao corpo ereto, com a 

cabeça voltada para frente, membros superiores 

estendidos ao lado do corpo e com as palmas das mãos 

voltadas para frente, e os membros inferiores unidos, 

com os pés paralelos e os dedos dos pés voltados para 

frente.

9.

Em relação às noções dos planos e eixos anatômicos, julgue as 

próximas assertivas:

O termo distal refere-se a estrutura mais distante da raiz 

do membro ou de seu ponto de inserção.
10.

O Plano Coronal divide o corpo em anterior e posterior.11.

Plano de delimitação anatômica é sinônimo de plano 

de secção anatômica.
12.

O plano transversal são todos os planos verticais com 

trajeto paralelo à sutura coronal do crânio, dividindo o 

corpo em anterior e posterior.

13.

O termo lateral deve ser utilizado para referir-se a 
estruturas mais próximas do plano mediano.

14.

Os planos anatômicos de secção e corte são a mesma 

coisa.
15.
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Com relação à função de artérias e veias na circulação humana, 

analise a figura que esquematiza a circulaçao do sangue no 

corpo humano e, em seguida, julgue os itens propostos:

As Veias cavas, com a seta assinalada por (4), trazem o 

sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração.
16.

A circulação realizada pelo ciclo formado pelo coração e 

ligados ao corpo por 3 e 4 é chamada de pequena 

circulação. 

17.

A Artéria aorta, apontada na ilustração com (3), leva o 
sangue oxigenado a todas as partes do corpo. 

18.

As Artérias pulmonares, representadas por (1), levam 

aos pulmões o sangue vindo do corpo. 
19.

As Veias pulmonares, assinaladas por (2), trazem para o 

coração o sangue oxigenado nos pulmões. 
20.

Em relação à circulação humana, julgue as proposições a 

seguir:

Todo vaso que chega ao coração é artéria. 21.

22. Todo vaso que sai do coração é veia.

23. Todo sangue que chega ao coração é sangue venoso. 

O sangue rico em oxigênio é o arterial.24.

O sangue venoso passa do átrio direito para o

ventrículo direito.
25.

Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, o 

plasma, e algumas células e fragmentos celulares. Esse sangue 

circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando 

um sistema circulatório fechado. De acordo com os seus 

conhecimentos de anatomia, julgue as proposições a seguir a 

respeito dos vasos sanguíneos:

As artérias apresentam parede relativamente fina 

quando comparadas à das veias. 
26.

As artérias levam o sangue do coração para outras 

partes do corpo. 
27.

Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópio são 

chamados de capilares sanguíneos. 
28.

As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o 

sangue de diversas partes do corpo para o coração. 
29.

As paredes das artérias e veias são constituídas por três 

camadas de tecidos, denominadas comunicantes. 
30.

Raimundo Fagner escreveu “Canteiros”, uma das mais lindas 

composições cearenses. Leia alguns versos:
Quando penso em você
Fecho os olhos de saudade
Tenho tido muita coisa
Menos a felicidade

Correm os meus dedos longos
Em versos tristes que invento
Nem aquilo a que me entrego
Já me dá contentamento
(...)

Esta letra demonstra que o autor:

Não tem participação funcional do seu hipotálamo nas 
reações humanas expressadas por ele. 

31.

A “felicidade”, no verso 4, é uma reação humana 
processada no Telencéfalo do compositor.

32.

Expressa reações que acontecem graças a um conjunto 
de estruturas nervosas chamadas de sistema límbico. 

33.

ANATOMIA - 2017/1 - PROVA DE MONITORIA - RG - CADERNO ALBERGUE Página. 4DATA DA APLICAÇÃO  30/06/2017 - Prova 696



Testando os seus conhecimentos de anatomia em relação à 

clínica: Uma mulher vai se submeter a um parto cesareano e 

terá como anestesia o bloqueio subacnoideo ou raquidiano, 

(raque). A agulha é introduzida nos espaços entre os processos 

espinhosos abaixo de L2 porque:

É o local mais seguro para não lesar a medula espinhal 
que termina em L2 e, abaixo deste espaço 
(caudalmente), só existe a cauda equina. 

34.

O seio sagital superior é um dos seios da dura-máter e possui as 

seguintes características:

Recebe o liquor reabsorvido pelas granulações 
aracnoideas

35.

Está encravado na dura-mater, razão pela qual recebe o 
nome de seio da dura-mater. 

36.

Produz o líquor em estruturas situadas em toda a sua 
extensão denominadas plexos coroides. 

37.

Um homem deu entrada no Pronto Socorro com cefaleia holocraniana, 
rigidez de nuca e vômitos em jato. Ele havia feito um tratamento 
dentário (canal) na arcada superior que evoluiu para sinusite e, 

finalmente, para meningite bacteriana. De acordo com os seus 

conhecimentos de anatomia, julgue as proposições a seguir:

É muito provável que a bactéria do foco dentário tenha 
causado infeção na dura-mater. 

38.

Pelas dimensões anatômicas, é possível afirmar que a 
arcanoide-mater e a pia-máter não foram afetadas. 

39.

A aracnoide-máter é a mais interna das meninges. 40.

O líquor circula entre a dura-mater e a aracnoide-máter.41.

Observe com atenção a ilustração do Sistema Nervoso Central e 

julgue as proposições que se seguem:

A letra “k” aponta para o hipotálamo.42.

O sulco hipotalâmico é a estrutura que marca o limite 
entre o tálamo e o hipotálamo. 

43.

A estrutura “z” é chamada aderência intercalâmica e está 
grafada corretamente. 

44.

Observa-se o telencéfalo humano num corte mediano.45.

Os dois tálamos (direito e esquerdo) são unidos por uma 
série de neurônios compactados assinalados pela letra 
“s” que formam o corpo caloso. 

46.

Uma ilustração clássica dos estudos de anatomia é a que é 

exibida nesta questão. De acordo com ela, com as noções de 

Neuroanatomia funcional e ainda considerando que D, E , F e 

W são sulcos e g, h, k e m são giros, analise as próximas 

assertivas, julgando-as:

As letras k e m assinalam respectivamente os giros 
temporal superior e inferior. 

47.

O córtex sensorial primário está assinalado pela letra g.48.

o sulco pré-central (D) localiza-se no lobo parietal.49.

O sulco pós-central (F) separa os lobos frontal e parietal 
marcando o limite entre ambos. 

50.

O sulco temporal (w) também chamado de fissura 
temporal, separa  os lobos temporal e frontal.

51.

O giro pós-central, assinalado com h,  está 
anatomicamente separado do giro pré-central (g) pelo 
sulco central (E). 

52.
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De acordo com a ilustração, julgue os itens subsequentes 

levando em consideração que v, u e x são sulcos.

O lobo límbico está representado pela letra “K”. 53.

O sulco parietocipital (x) marca o limite anatômico entre 
os lobos parietal e occipital. 

54.

A estrutura representada pela letra “u” é denominada de 
sulco do hipocampo.

55.

O sulco do corpo caloso está  assinalado pela letra “v”.56.

O plano de secção da imagem acima é coronal.57.

A letra K assinala o giro do cíngulo que pode ser grafado 
com ‘s’(síngulo). 

58.

Um aluno iniciante, nas primeiras aulas com os monitores, fez 

algumas perguntas  e afirmações listadas a seguir. Elas estão 

certas ou erradas sob o ponto de vista anatômico?

Minha avó teve um AVC e foi operada. Abriram o crânio 
na região do lobo temporal para operar o célebro dela.

59.

Minha prima teve leucemia e fez um transplante de 
medula. Foi a medula espinhal que foi transplantada. 

60.
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