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ANÁLISE

No início do curso de anatomia, o professor explicava os 
termos de relação anatômica aos alunos que tomavam nota de 
tudo. Desta forma, era de se esperar que escrevessem 
corretamente cada explicação. Porém, nunca é demais checar. 
Como futuro monitor de anatomia, verifique estas anotações 
nos itens a seguir, julgando-as:

Examinar um paciente no sentido craniocaudal significa 
examiná-lo iniciando pela cabeça, depois o tórax e em 
seguida, se for o caso, os membros inferiores.

1.

A cicatriz umbilical situa-se na linha média do corpo, por 
onde passa o plano sagital mediano.

2.

O plano de delimitação inferior também é chamado de 
plano pedófilo, já que pedos, significa pés em grego.

3.

A unha situa-se na falange distal.4.

Leia com atenção o texto a seguir:
Cadáver esqueletizado encontrado numa zona 

mangue, em decúbito ventral, sem vestígios 

de roupas. Indivíduo do sexo feminino, 

idade entre 30 e 40 anos, estatura entre 

1,60 m e 1,70 m, caraterísticas faciais e 

cranianas atribuíveis a um indivíduo de 

origem africana. Fratura do Arco zigomático 

esquerdo e dos ossos nasais, fratura com 

afundamento de formato sensivelmente 

circular na região parietal direita com 

cerca de 3 cm x 3 cm, de caraterísticas 

perimortais. Diário de Pernambuco. Ed 6.879. Adaptado.

De acordo com o texto, em relação ao esqueleto encontrado, e 
à luz da anatomia humana, julgue os itens a seguir:

A fratura em formato circular encontra-se 
sobre a sutura lambdoide.

5.

No linguajar popular e leigo, o corpo 
encontrado encontra-se deitado de bruços, ou 
seja,  com a barriga pra baixo.

6.

Pela idade estimada, observa-se o fontículo 
bregmático aberto. 

7.

Os ossos parietal e zigomático sofreram 
fratura. 

8.

O ângulo subpúbico do cadáver é de cerca de 
90 graus. 

9.

A anatomia é exigente em relação à sua nomenclatura. Nesta 
premissa, julgue os itens a seguir:

Epônimos são nomes que fazem referência ao cientista 
que descreveu ou se destacou no estudo daquela 
estrutura por exemplo, Trompa de Falópio é o antigo 
nome da Tuba uterina.

10.

A Nômina Anatômica dispõe as regras e convenções para 
a nomenclatura anatômica.

11.
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Na prática profissional, utilizamos conhecimentos das 
disciplinas básicas, como a anatomia, para as diversas 
situações. Numa época dessas, um homem correndo na esteira 
de uma certa academia da cidade, sem o auxílio de um 
profissional qualificado, pisou numa falha do aparelho, 
lesionando a musculatura posterior da coxa. O ortopedista 
solicitou ressonância magnética (A) que exibe as estruturas 
internas através de cortes pelos planos de secção básicos (B, 
letras e, f e g) que são:

a letra e representa o plano coronal.12.

o  plano paramediano está indicado pela letra f.13.

A letra g representa o plano sagital mediano.14.

Homem de 35 anos, não sedentário e não fumante, apresentou 
hematêmese (presença de sangue na boca, na saliva oriundo 
do trato digestivo) e hematoquezia (sangue vivo nas fezes). O 
médico iniciou a investigação pelo sistema digestório, 
solicitando endoscopia digestiva alta 
(esofagogastroduodenoscopia - A, com a câmera do 
endoscópio chegando até a ponta da seta) e 
retosigmoidoscopia (colonoscopia, B) de acordo com a 
imagem que esquematiza simplificadamente o aparelho 
digestivo. Julgue os itens propostos tendo como base este 
contexto.

O endoscópio chegou à segunda porção do duodeno 
bem próximo à papila duodenal maior onde 
desembocam os ductos colédoco e pancreático.

15.

A valva ileocecal está localizada na área assinalada pela 
letra n. 

16.

Em m, temos o ceco, chamado de cécum em latim. Seu 
nome é oriundo de fundo de saco cego, pela 
semelhança com um fundo se saco.

17.

Pela retosigmoidoscopia, o endoscopista pôde 
examinar o reto e o cólon sigmoide.

18.

A letra v exibe o ducto  hepático direito.19.
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A ilustração acima esquematiza o sistema respiratório humano 
com suas estruturas assinaladas com rótulos que vão da letra p
até a letra z. Os itens a seguir se referem à esta ilustração. 
Julgue-os.

O seio etmoidal está indicado pela letra p. Além de 
tornar o osso mais leve, ele também se relaciona com a 
qualidade vocal da pessoa.

20.

Na cavidade nasal encontram-se as conchas e os 
meatos nasais. A concha nasal superior está indicada 
pela letra “q”.

21.

A linha clara pontilhada assinalada por “r” indica o limite 
entre a cavidade nasal e a nasofaringe que é chamada 
de ‘coanas’ ou ‘cóanos’.

22.

Em “s” temos o óstio faríngeo da tuba auditiva que 
antigamente era chamada de Trompa de Eustáquio. Este 
óstio abre-se na orofaringe.

23.

A epiglote está assinalada pela letra “t”. Sua função 
principal é servir de válvula impedindo que o alimento 
passe para a cavidade nasal. Também auxilia na fonação 
no tocante à qualidade da voz.

24.

A úvula palatina é uma cartilagem impar da laringe (z) 
que se movimenta na deglutição fechando o canal 
respiratório, forçando o alimento a ir para o esôfago (v). 
Rotulada na ilustração pela letra “u”.

25.

As letras a, b, c, X e Y rotulam a imagem desenhada do sistema 
respiratório. Julgue as assertivas seguintes:

O espaço entre a tonsila palatina e a língua (a), marcado 
pela linha pontilhada assinalada na ponta da seta 
recebe o nome de fauces.

26.

O ápice do pulmão está assinalado pela letra “c”.27.

A cartilagem em forma de cumeeira (b) é chamada de 
carina. A partir dela, se iniciam os brônquios principais 
ou de primeira ordem.

28.

O pulmão trilobulado e o pulmão bilobulado estão 
assinalados pelas letras Y e X, respectivamente.

29.
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Tendo como base a ilustração com partes do sistema 
respiratório indicadas com rótulos, julgue as proposições a 
seguir:

Observa-se a cartilagem aritenóidea indicada pela letra 
f.

30.

Brônquios de segunda ordem (g) são chamados de 
brônquios lobares.

31.

Brônquios segmentares são brônquios terciários (h).32.

A laringe (i) é formada por anéis cartilaginosos em 
forma de ‘c’ que a impedem de colabar.

33.

Na cartilagem tireóidea (e), encontramos a 
proeminência laríngea, conhecida popularmente como 
Pomo de Adão.

34.

O sistema digestório é composto por órgãos que atuam juntos 
para permitir a absorção da maior quantidade de nutrientes 
possível dos alimentos ingeridos. Para isto, o alimento digerido 
recebe sulcos digestivos e enzimas. No esquema acima, 
observamos a árvore biliar e a primeira porção do intestino 
delgado. Neste contexto, julgue as proposições a seguir:

A parte ascendente do duodeno (w), também chamada 
de terceira porção, se curva anteriormente para se unir ao 
jejuno na flexura duodenojejunal.

35.

O duodeno, a primeira e mais curta porção do intestino 
delgado, segue um trajeto em formato de ‘C’  (ou ‘U’ ) 
ao redor da cabeça do pâncreas, começando no piloro.

36.

A cauda do pâncreas está assinalada pela letra ‘u’. O 
novo acordo ortográfico da Lingua Portuguesa e a 
Nômina Anatômica vigente permitem a grafia desta 
porção como ‘calda’ ou ‘cauda’.  

37.

O ducto cístico(t) e hepático comum (s) formam o 
colédoco.

38.
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A anatomia é o cenário no qual ocorrem os eventos da vida. Os 
três principais métodos para o estudo da anatomia usam 
critérios regional, sistêmico e clínico, que refletem a 
organização do corpo e as prioridades e os objetivos para seu 
estudo. A anatomia regional reconhece a organização do 
corpo em camadas como a pele, a tela subcutânea e fáscia 
profunda que cobre as estruturas mais profundas: os 
músculos, o esqueleto e as cavidades, que contêm vísceras 
(órgãos internos). Muitas dessas estruturas profundas são 
parcialmente notadas sob o revestimento externo do corpo e 
podem ser estudadas e examinadas em indivíduos vivos por 
meio da anatomia de superfície. Torna-se imprescindível o 
conhecimento das estruturas que compõem os tecidos. 
Começa-se a estudar Anatomia pelo estudo dos ossos, onde 
vários termos e conceitos aplicados a todos os órgãos podem 
ser explicados e aprendidos. Desse modo, julgue as assertivas 
seguintes:

Ossos pneumáticos são mais leves porque sua medula 
não é ossificada, apresentando apenas uma grande 
quantidade de material gelatinoso que é menos denso 
e mais leve. 

39.

O periósteo, membrana que reveste os ossos, tem rica 
inervação sensitiva que conduz fibras de dor. É muito 
sensível à ruptura ou tensão, o que explica a dor aguda 
nas fraturas ósseas. O osso propriamente dito tem 
relativamente poucas terminações sensitivas. 

40.

Vísceras importantes são normalmente protegidas por 
ossos. O coração, por exemplo, é protegido pelo osso 
mais duro do corpo humano, o esterno, –  que é 
grafado com ‘s’ –  , que se classifica como osso longo 
que está dividido em manúbrio, corpo e processo xifoide.

41.

Em um osso longo, a epífise proximal compreende a 
região óssea mais central, enquanto a epífise distal 
compreende as extremidades.

42.

Os tendões são estruturas de tecido conjuntivo que 
unem os ossos, promovendo estabilidade nas 
articulações.

43.

Os acidentes ósseos surgem em qualquer lugar onde 
haja inserção de tendões, ligamentos e fáscias ou onde 
haja artérias que penetrem nos ossos ou situem-se 
adjacentes a eles.

44.

Em relação ao sistema muscular, analise e julgue os itens 
propostos a seguir.

A Linha Alba percorre o músculo do abdômen em um 
plano transverso.

45.

O Músculo esquelético consiste em feixes de fibras 
musculares (fascículos) envolvidos por uma bainha de 
tecido conjuntivo, o epimísio. Cada fascículo, por sua 
vez, é envolvido pelo perimísio. Dentro de casa 
fascículo, fibras individuais são envolvidas pelo 
endomísio.

46.

O músculo deltoide, como um todo, tem sua origem 
localizada no terço lateral da clavícula, acrômio e 
espinha da escápula. Já sua inserção, está localizada na 
tuberosidade deltóidea no úmero. 

47.

Os músculos que compõem o manguito rotador são: 
supra espinhoso, infra espinhoso redondo maior e 
redondo menor.

48.

Os músculos intercostais internos e externos atuam na 
respiração, exercendo ação mecânica sobre as costelas. 
Os intercostais internos atuam na inspiração ao elevar 
as costelas; os intercostais externos atuam na expiração 
ao abaixar as costelas.

49.

Esta estrutura, mostrada à esquerda da imagem acima, deu 
origem ao acidente anatômico chamado de acetábulo devido à 
sua semelhança. A seu respeito, julgue a assertiva seguinte:

O osso do quadril é formado por três ossos: Ílio, Ísquio e 
Púbis, porém somente o Ílio e o Ísquio formam o 
acetábulo.

50.
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Julgue os próximos itens baseado no texto a seguir: O 

coração é um órgão que compõe o sistema 

circulatório em conjunto com outros 

componentes como os vasos sanguíneos, o sangue, 

os vasos linfáticos e a linfa. É um órgão 

muscular, em forma de cone, oco localizado na 

cavidade torácica...

...que ocupa uma região denominada mediastino 
médio.

51.

...cujo ápice aponta para cima, ligeiramente para direita, 
entre os pulmões.

52.

… que apresenta quatro câmaras: dois átrios e dois 
ventrículos em cujo fluxo sanguíneo é controlado 
através das chamadas valvas atrioventriculares. 

53.

… que é constituído por músculo liso, sendo 
considerado um vaso modificado, uma bomba pulsátil.

54.

Observe a ilustração que esquematiza o coração humano e 
julgue as assertivas deste bloco baseando-se nela:

O arco aórtico (b) se inicia pela aorta ascendente e dele 
se originam o tronco braquiocefálico, a artéria carótida 
comum esquerda e a artéria subclávia esquerda.

55.

As artérias pulmonares (c) levam o sangue venoso do 
ventrículo direito até os pulmões.

56.

O sangue arterial chega ao coração pelas veias 
pulmonares, assinaladas pela letra “d”.

57.

A imagem acima esquematiza os órgãos do sistema linfático 
humano. As duas estruturas assinalas pelas letras “b” e “c” 
dizem respeito às assertivas que você deverá julgar a seguir:

O ducto torácico é considerado o mais importante dos 
linfáticos por drenar cerca de 2/3 da linfa do corpo e 
junta-se ao sistema venoso no encontro (b) das veias 
jugular interna esquerda e subclávia esquerda.

58.

A pelve ductal (c) é uma dilatação que marca o início do 
ducto torácico.

59.
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Antes de tornar-se o Papa Francisco, o cardeal Jorge Mario 
Bergoglio – na imagem que ilustra a questão –  fez um 
juramento prometendo guardar segredo de tudo o que iria 
acontecer durante o conclave. Assim também o fizeram os 
cardeais de todo o mundo. O interessante é que este 
juramento foi feito em latim por todos, independentemente 
de sua língua-mãe.
Et ego, Jorgius Marius, cardinalis Bergoglio, spondeo, volveo ac iuro. Sic 
me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.
Que significa: E eu, Jorge Mario, cardeal Bergoglio, prometo, me 
obrigo e juro, assim Deus me ajude e esses Santos Evangelhos que toco 
com as minhas mãos.
Esta situação o ajudará a responder o próximo item que você 
deverá analisar e julgar:

O latim é a língua oficial da anatomia, apesar de ser 
permitido traduzir os livros para a língua de cada país. 
Assim temos atlas em português, inglês, espanhol... 
Quando os anatomistas se reúnem, diferente dos 
cardeais, não falam latim, mas utilizam termos 
unificados por exemplo, orelha, em vez de ouvido, 
patela, em vez de rótula.

60.
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