Atividade: Estudo Dirigido
Tipo: Questões Objetivas
Assunto: Sistema Esquelético – Tórax

1. Qual das seguintes estruturas NÃO se articula com o ESTERNO?
a) clavícula
b) décima primeira costela
c) primeira costela
d) quinta costela
e) todos acima se articulam

2. A oitava, a nona, a décima, a décima primeira e a décima segunda costelas são consideradas
COSTELAS FALSAS em virtude de:
a) não se articularem com a coluna vertebral
b) não possuírem tubérculo articular
c) não se articularem diretamente com o esterno
d) serem costelas flutuantes
e) estarem ausentes na maioria das vezes

3. As COSTELAS TÍPICAS possuem:
a) uma cabeça para articulação com o esterno
b) um tubérculo para articulação com as vértebras
c) dois ângulos, um dorsal e um ventral
d) um colo, entre o tubérculo do ângulo
e) duas hemifacetas para articulação com os corpos das vértebras

4. Em relação ao ESTERNO, podemos afirmar que:
a) é o componente principal da parede torácica posterior
b) possui uma ampla incisura jugular no seu corpo
c) é importante via de acesso para punção de gordura
d) entre o manúbrio e o corpo do esterno há o ângulo esternal ( de Louis )
e) todas as respostas estão erradas

5. Qual o número de ossos que normalmente observamos em na região do Tórax?
a) 24
b) 26
c) 25
d) 30
e) Nenhuma das alternativas anteriores

6. Em relação à articulação da costela com os outros ossos e estruturas, é correto afirmar:
a) a cabeça da costela articula-se com o processo transverso da vértebra torácica e o tubérculo da
costela com o corpo da vértebra torácica
b) a cabeça da costela articula-se com o corpo da vértebra torácica e o tubérculo da costela com o
processo transverso da vértebra lombar
c) a cabeça da costela articula-se com o corpo da vértebra torácica e o tubérculo com o processo
transverso da vértebra torácica
d) o colo da costela articula-se com o corpo da vértebra torácica e o tubérculo da costela com o
processo transverso da vértebra torácica
e) o colo da costela articula-se com o corpo da vértebra torácica e o tubérculo da costela com o
processo espinhoso da vértebra torácica

7. Assinale a afirmativa incorreta:
a) há 12 costelas de cada lado
b) são 7 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas propriamente ditas e 2 pares de
falsas flutuantes
c) são 6 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas propriamente ditas e 3 pares de falsas
flutuantes
d) as costelas são arcos ósseos rígidos que formam grande parte do esqueleto torácico
e) são 7 pares de costelas verdadeiras, 2 pares de costelas falsas propriamente ditas e 3 pares de falsas
flutuantes

8. Em relação as costelas, marque a alternativa incorreta:
a) são 7 pares de costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes
b) são 12 pares de costelas
c) as costelas se articulam com as vértebras torácicas
d) o sulco costal esta na borda superior da costela
e) tubérculo da costela se articula com o processo transverso da vertebra torácica

9. Em relação às articulações do tórax, qual dos ossos da cintura escapular não se articula com o tórax:
a) escápula
b) clavícula
c) úmero
d) esterno
e) nenhuma das alternativas anteriores

10. Quantos espaços intercostais são possíveis identificar no gradil torácico:
a) 11
b) 10
c) 12
d) 9
e) nenhuma das alternativas anteriores

Bom estudo!

