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1. Quando movemos a planta do pé para longe do plano mediano, isto é, quando a dirigimos
superolateralmente, estamos praticando:
a) flexão plantar
b) eversão
c) inversão
d) rotação
e) dorsiflexão

2. Um dos aprendizados básicos do anatomista é a noção dos termos de movimento. Marque a opção
que especifique o que é a circundução:
a) movimento diminuindo os ângulos entre as partes do corpo
b) movimento aumentando os ângulos entre as partes do corpo
c) movimento em direção ao plano mediano
d) movimento para longe do plano mediano
e) movimento circular combinando flexão, extensão, abdução e adução.

3. Considerando o biótipo dos indivíduos, os cadáveres magros, em geral compridos, ao contrário dos
obesos e baixos, são designados
a) brevilíneos
b) mediolíneos
c) longilíneos
d) normolíneos
e) altelíneos

4. Assinale a alternativa que apresenta os três compartimentos que dividem a cavidade torácica.
a) duas cavidades pleurais e uma esternal
b) duas cavidades pleurais e o mediastino
c) uma cavidade pleural e duas esternais
d) uma cavidade pleural e dois mediastinos
e) cavidade pleural, esterno e mediastino

5. Durante a serragem da caixa encefálica, nota-se que as lâminas interna e externa são estruturas
ósseas compactas, separadas entre si por uma substância esponjosa chamada díploe. A substância esponjosa é
constituída de
a) cartilagem
b) medula óssea vermelha
c) medula óssea amarela
d) tecido adiposo.
e) tecido fibroso

5. As descrições anatômicas exigem um referencial para as posições e partes corporais. Assim sendo,
foram criados planos imaginários que atravessam o corpo na posição anatômica. Assinale a alternativa que
apresenta o plano vertical que atravessa o corpo longitudinalmente e de frente para trás, dividindo-o em dois
lados de tamanhos diferentes.
a) sagital
b) mediano
c) frontal
d) horizontal
e) coronal

6. Segundo Dangelo e Fattini em Anatomia Humana Básica, “a simples observação de um grupamento
humano evidencia de imediato diferenças morfológicas entre os elementos que compõem o grupo”. Com base
nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a denominação dessas diferenças.
a) malformações congênitas
b) rarefações elementares
c) divisões morfológicas
d) variações anatômicas
e) gigantismo

7. Quando nos acenamos a uma estrutura que está do lado oposto do corpo, estamos nos referindo
como:
a) superficial
b) homolateral
c) proximal
d) distal
e) contralateral

8. Quando nos acenamos a uma estrutura que está exatamente sobre o eixo sagital mediano, estamos
nos referindo como:
a) mediano
b) médio
c) lateral
d) intermédio
e) medial

9. Quando nos acenamos a uma estrutura que está mais distante da superfície do corpo, estamos nos
referindo como:
a) superficial
b) homolateral
c) proximal
d) distal
e) profundo

10. Quando o movimento do antebraço e mão que gira o rádio medialmente em torno de seu eixo
longitudinal de modo que a palma da mão olha posteriormente, estamos nos referindo como:
a) pronação
b) flexão horizontal
c) protusão
d) rotação medial
e) supinação

Bom estudo!

