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TÉCNICO EM NECRÓPSIA 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 

30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 (questões de 01 a 08) 

 

A escolha é sua 
 

Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres. Motoristas que beberam e os 

imprudentes fazem mais vítimas fatais no país, em um ano do que a guerra entre o governo sírio e os insurgentes 

armados. Mais pessoas morreram em acidentes de trânsito, aqui do que em três anos de guerra no Iraque.  

As estatísticas oficiais registraram 43 000 mortos no trânsito, no ano de 2011, o que já seria um espanto. Mas os 

números verdadeiros põem o Brasil em primeiro lugar no trágico ranking mundial de mortos no trânsito por 100000 

habitantes. As autoridades que gostam tanto de exibir dados sobre o desempenho internacional do país deveriam deixar 

o ufanismo de lado e colocar a letalidade nas ruas e estradas no primeiro lugar de sua lista de prioridades. Sim, são de 

responsabilidade dos governos a péssima sinalização, a fiscalização porosa e as estradas mal construídas e carcomidas 

por falta de manutenção adequada.  

Mas as responsabilidades não se esgotam no governo. Quem mata alguém no trânsito por estar dirigindo depois 

de ingerir bebida alcoólica ou agindo irresponsavelmente ao volante fez a escolha individual de se comportar assim. 

Com os novos aplicativos de celular que tornam mais fácil chamar um táxi, a oferta de cerveja sem álcool e a 

solidariedade dos amigos, correr risco e pôr os outros em risco é uma decisão pessoal. Um mau patrão pode até obrigar 

um motorista profissional a dirigir mais horas do que a lei permite, mas, ainda assim, existe escolha - e ela deve ser a de 

recusar-se a fazê-lo e denunciar o abuso.  

Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório, é hora de as pessoas serem responsabilizadas pelas 

escolhas que fazem na vida. Pôr a culpa da criminalidade na sociedade, nos males do capitalismo, na desigualdade 

social ou nos maus-tratos sofridos na infância não leva a nada. Atrapalha o diagnóstico do problema e torna impossível 

sua solução. O mesmo raciocínio vale para o trânsito. Quem se senta ao volante de um carro ou pega o guidão de uma 

motocicleta sem condições de dirigir e alguém que, tendo a chance de estar no banco de passageiros, em um táxi ou 

ônibus ou, ainda, de caminhar, optou por correr riscos. Que as pessoas paguem por suas más escolhas individuais é uma 

das grandes garantias de bem-estar e progresso coletivo. 
Texto adaptado da Revista Veja. 7 de agosto de 2013, p. 12. 

 

01. Após a leitura do texto, conclui-se que o autor 

 

A) revela as mortes ocorridas ao volante nos países da Síria e do Iraque. 

B) faz uma crítica às autoridades governamentais, culpando-as de serem as únicas responsáveis pelas mortes ocorridas no 

trânsito, aqui no Brasil. 

C) corrobora a ideia de que, se se quer um país evoluído, todos os brasileiros devem se responsabilizar pelas suas escolhas. 

D) sugere punição para as pessoas que garantem o bem-estar coletivo mediante suas escolhas. 

E) declara ser o brasileiro um povo que aprecia correr riscos, poupando sempre o semelhante. 

 

02. Analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Em “Mas as responsabilidades não se esgotam no governo.”(3º parágrafo), o elemento de coesão “mas” tem valor 

semântico de contraste, podendo ser substituído por todavia. 

(   )  Em “...correr risco e pôr os outros em risco é uma decisão pessoal.” (3º parágrafo), o conector “e” liga orações de 

mesmo valor sintático, estabelecendo entre elas uma ideia de adição. 

(   )  “Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório...”,.”(4º parágrafo), o termo sublinhado inicia a oração que 

expressa uma condição para que ocorra o fato expresso na oração principal. 

(   )  “As autoridades que gostam tanto de exibir dados sobre o desempenho internacional do país...”, .”(2º parágrafo), o 

termo sublinhado estabelece relação entre as palavras, com valor semântico de assunto. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, F, V, F B) V, F, F, V C) F, F, V, V D) V, V, V, V E) F, F, F, F 
 

03. No fragmento “Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres.”, o pronome está colocado 

depois do verbo, resultando em uma ênclise. 

Em qual das alternativas abaixo, a colocação do pronome está em desacordo com as normas gramaticais? 

 

A) Em tratando-se de engarrafamento, a solução é a paciência. 

B) No Brasil, morre-se mais de acidente de trânsito que de câncer. 

C) Os motoristas brasileiros não se conscientizam de que bebida e direção não combinam. 

D) Paulo foi atropelado, e o carro que o atingiu não prestou socorro. 

E) Deus o acompanhe, motoqueiro! 
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04. Sobre Acentuação Gráfica, analise os itens abaixo: 

 

I. Os termos “álcool” e “vítimas” são proparoxítonos, logo se acentuam. 

II. Os termos “país” e “malconstruída” se acentuam por apresentarem hiatos tônicos. 

III. Os termos “más” e “até” recebem acento por serem monossílabos tônicos. 

IV. Acentua-se o termo “táxi” por ser paroxítono terminado em i. 

 

Estão CORRETOS 
 

A) II e III. B) I e III. C) II, III e IV. D) I, II e IV. E) I, II e III. 

 

05. A vírgula foi empregada no fragmento “Se o Brasil quer avançar em seu processo civilizatório, é hora de as pessoas 

serem responsabilizadas pelas escolhas que fazem na vida.” para separar a oração principal da oração subordinada 

adverbial. 

Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula desobedece à norma culta da língua. 
 

A) Nos últimos anos, aumentou bastante o número de motos no trânsito brasileiro. 

B) Em relação ao trânsito, o mundo avança, e o Brasil retrocede. 

C) A precariedade das estradas é causa para as fatalidades, mas precisamos nos conscientizar de que o brasileiro dirige muito 

mal. 

D) A Lei Seca permite a punição dos que dirigem embriagados em locais públicos, durante a noite. 

E) Pai, mãe e filho sobre uma moto, sem capacete – cena comum no dia a dia, das cidades brasileiras. 

 

06. No fragmento “Um mau patrão pode até obrigar um motorista profissional a dirigir mais horas do que a lei permite...”, 

o termo „mau‟ concorda com o termo ao qual lhe atribui uma característica – patrão -, classificando-se como 

adjetivo. 

Qual alternativa abaixo apresenta erro quanto à Concordância Nominal? 

 

A) É proibida a entrada de pessoas alcoolizadas em ambientes escolares. 

B) Cerveja é bom, mas não combina com direção. 

C) Os motoristas responsáveis estão quites com o DETRAN. 

D) Seguem inclusas as multas registradas na região Nordeste. 

E) Estamos todos alertas quanto à Lei Seca. 

 

07. Observe os fragmentos a seguir: 
 

1. “Mata-se ao volante no Brasil mais do que puxando o gatilho de revólveres.”  
 

2.  “Motoristas que beberam e os imprudentes fazem mais vítimas fatais no país em um ano do que a guerra entre o 

governo sírio e os insurgentes armados.” 
 

3.  “Mais pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui do que em três anos de guerra no Iraque.” 
 
Sobre esses fragmentos, analise os itens abaixo: 
 

I. Há, em todos, a ideia de comparação. 

II. No 2º fragmento, a forma verbal “beberam” concorda com o antecedente do pronome relativo “que” – 

“motoristas.” 

III. No 1º fragmento, o termo “se” é um pronome denominado de índice de indeterminação do sujeito, por não se 

conhecer quem pratica a ação de matar. 

IV. Nos fragmentos 2 e 3, as formas verbais sublinhadas exigem complemento regido de preposição. 
 
Estão CORRETOS 

 

A) I, II e III. B) I e IV. C) I, II, III e IV. D) III e IV. E) II, III e IV. 
 

08. Analisando-se o fragmento “Um mau patrão pode até obrigar um motorista profissional a dirigir mais horas do que 

a lei permite, mas, ainda assim, existe escolha - e ela deve ser a de recusar-se a fazê-lo e denunciar o abuso.”, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) os termos sublinhados expressam o significado de quantidade. 

B) apenas o 1º termo expressa o significado de quantidade. 

C) apenas o 2º termo sublinhado expressa o significado de quantidade. 

D) o 1º termo sublinhado expressa o significado de quantidade e o 2º, de conclusão. 

E) o 2 º termo sublinhado expressa o significado de contraste e o 1º, de adição. 
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Texto 02 (questões 09 e 10) 
 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-AmcYavrQLHw/T4LVD2KY63I/AAAAAAAAAFs/vw4iNatTcPk/s1600/charge08-04-2012..JPG 

 

09. Ao se ler a tirinha, 
 
A) percebe-se que há uma contradição de ideia, registrada nos termos atrasado e adiantado. 

B) nota-se que horário é algo sempre cumprido por todos os seus personagens. 

C) observa-se que a morte sempre ocorre no dia marcado. 

D) verifica-se que um dos seus personagens chegou ao destino final conforme o que estava agendado para ele. 

E) tem-se a certeza de que a imprudência é característica de quem respeita o semelhante. 

 

10. Analisando-se a tirinha, percebe-se que há, no 6º quadrinho, um erro quanto ao emprego do acento indicador de 

crase. 

Qual das alternativas abaixo apresenta o acento grave em desacordo com a norma padrão da língua? 

 

A) A violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no nosso país, à frente até de homicídios. 

B) Morte gerada pela violência no trânsito é um efeito do desrespeito às leis e da má qualidade dos motoristas. 

C) Os jovens, principais vítimas do trânsito, têm direito à habilitação a partir dos 18 anos. 

D) Mais de 95% dos acidentes no país estão relacionados à combinação de imperícia e irresponsabilidade. 

E) Ao cometer uma infração, o motorista deve voltar à casa para refletir sobre o seu ato. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

11. A craniotomia é um procedimento, que se segue à incisão bimastoidea e ao afastamento dos retalhos anterior e 

posterior do couro cabeludo. O tipo de craniotomia depende da faixa etária do cadáver. Sobre isso, assinale o 

instrumental utilizado na craniotomia de criança com menos de um ano. 

 

A) Rugina Lambotte B) Serra Mathieu C) Tesoura D) Serra vibratória E) Rugina de Farrabeuf 

  

12. Assinale a alternativa que contém o instrumental utilizado em necrópsia para desgastar o periósteo craniano, 

deixando o osso desnudo. 

 

A) Serra Mathieu 

B) Rugina D) Escopo 

C) Martelo de Hajek E) Tesoura de Smith 

  

http://4.bp.blogspot.com/-AmcYavrQLHw/T4LVD2KY63I/AAAAAAAAAFs/vw4iNatTcPk/s1600/charge08-04-2012..JPG
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13. A conservação do cadáver é solicitada por familiares ou por exigências sanitárias. Sobre isso, assinale a alternativa 

que indica quando NÃO há necessidade de conservação. 

 

A) Translado do corpo com menos de 24 horas, para pequenas distâncias. 

B) Translado do corpo com mais de 24 horas, para pequenas distâncias. 

C) Translado do corpo para grandes distâncias. 

D) Translado do corpo com doenças infecciosas para grandes distâncias. 

E) Translado do corpo com raiva para grandes distâncias. 

  

14. A técnica de tanatopraxia consiste na substituição do sangue por um produto conservante denominado fluido 

arterial. Sobre isso, assinale a alternativa que apresenta os principais componentes desse fluido. 
 

A) Álcool etílico, benzeno, formol, água e corante. 

B) Aldeído fórmico a 3%, metanol a 1,5%, hidroxibenzeno, álcool metílico, sorbitol, tetraborato de sódio, eritrosina, glicerina, 

corante e água. 

C) Aldeído fórmico a 3%, álcool, fosfato de sódio, éter, álcool metílico, água. 

D) Aldeído fórmico a 3%, cloreto de sódio, cloreto de potássio, glicerina, sorbitol, água. 

E) Aldeído fórmico a 3%, alquimil benzeno, sulfonato de sódio, água. 

  

15. A plastinação é um método de conservação de cadáveres, criado pelo anatomista Gunter Von Hagens. Dentre as 

alternativas abaixo, assinale a que contém substância NÃO utilizada nesse método. 

 

A) Poliéster B) Resina de epóxi C) Silicone D) Resina de plástico E) Aldeído fórmico a 10% 

  

16. No manuseio do cadáver, o técnico de necrópsia utiliza a bandagem para 

 

A) enxugar o corpo. 

B) envolver o encéfalo antes de reintroduzi-lo no crânio.  D) ajudar na fixação dos tecidos. 

C) retirar o líquido das cavidades serosas. E) preencher cavidades ocas após evisceração. 

  

17. Os fragmentos teciduais retirados pelo médico durante a necrópsia deverão ser conservados em 
 
A) álcool absoluto. 

B) álcool metílico.  D) solução de formalina a 10%. 

C) resina de epóxi. E) glicerina. 

  

18. A evolução tecnológica, o progresso científico e o rigor das legislações contribuem efetivamente para a redução dos 

acidentes nas salas de necrópsia. Vários fatores determinam a segurança na sala de necrópsia. Sobre eles, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Fatores físicos, como salas amplas, iluminadas, ventiladas, instalações elétricas e hidráulicas adequadas. 

B) Formação profissional adequada e qualificação profissional compatível com as exigências e a qualidade do Serviço. 

C) Instrumental de boa qualidade e de fácil manuseio. 

D) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual, como luvas de látex, máscaras, avental, gorros apenas nas necrópsias 

de risco para os profissionais de saúde. 

E) Informação eficiente entre o auxiliar de necrópsia e os demais setores do Serviço. 

 

19. Existem várias técnicas básicas de necrópsia. Sobre isso, complete as lacunas abaixo: 
  

-  Técnica de ____________: os órgãos são abertos e examinados no próprio sítio anatômico. 

-  Técnica de ____________: a evisceração ocorre por meio da retirada de monobloco de órgãos 

relacionados  anatomicamente. 

-  Técnica de ____________: os órgãos são removidos um a um e, em seguida,  examinados fora do seu local anatômico. 

-  Técnica de _____________: grande incisão nas cavidades toracica e, abdominal, a fim de se ter ampla visão do 

conjunto e do conteúdo das cavidades. Retiram-se as vísceras em monobloco. 

-  Técnica ____________: mistura das quatro técnicas básicas de necrópsia. 
 

Assinale a alternativa que completa CORRETA e RESPECTIVAMENTE as lacunas acima.  
 
A) GHON ,VIRCHOW , LETULLE , ROKITANSK , MISTA. 

B) ROKITANSK , GHON , VIRCHOW , LETULLE , MISTA. 

C) LETULLE , ROKITANSK , GHON , MISTA ,VIRCHOW. 

D) VIRCHOW, LETULLE, ROKITANSK , MISTA ,GHON. 

E) MISTA , ROKITANSK , GHON, LETULLE ,VIRCHOW. 
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20. Sobre o Procedimento Necroscópico, assinale a alternativa CORRETA. 
  
A) Após a necrópsia, tecidos e órgãos não utilizados para procedimento histopatológico poderão ser descartados no lixo 

comum. 

B) Os equipamentos de proteção individual poderão ser descartados nos vestiários do Setor. 

C) A presença de ferida  aberta  na pele do auxiliar de necrópsia não constitui impedimento para que ele realize o trabalho de 

necrópsia. 

D) A utilização de luvas de borracha durante o procedimento da necrópsia exclui a obrigação de o funcionário lavar as mãos, 

após o procedimento. 

E) Ao término da necrópsia, os fragmentos teciduais que serão enviados para procedimento histológico deverão ser colocados 

em um único vidro com tampa, contendo 2/3 de formol a 10%. 
 
21. Em se tratando de necrópsia de fetos ou lactantes, deve o técnico de necrópsia auxiliar o patologista, fixando o 

cérebro para que, durante o manuseio, não ocorra esfacelamento deste. Sobre isso, assinale a alternativa que contém 

o fixador mais utilizado. 
 
A) Formaldeído a 10% 

B) Álcool absoluto D) Álcool metílico 

C) Resina de vinil E) Álcool etílico 

  

22. A duramater  é uma membrana que reveste 
 
A) pulmões. B) cérebro. C) articulações. D) pericárdio. E) abdômen. 

  

23. O auxiliar de necropsia, quando recebe do médico  MARCA-PASSO de  cadáver que faleceu devido a complicações 

cardiovasculares, NÃO deverá 
 
A) continuar usando os EPIs. 

B) colocar o MARCA-PASSO no lixo hospitalar. 

C) identificar o número de série do aparelho colocado e direcioná-lo à gerência do Hospital. 

D) colocar o MARCA-PASSO no meio ambiente por conter metais pesados. 

E) deixar faltar, na sala de necropsia, os equipamentos de proteção coletiva. 
 
24. A necrópsia deverá ser indispensável na ocorrência dos seguintes casos, EXCETO em 
 
A) morte violenta. 

B) morte natural  sem assistência médica. 

C) embalsamamento do corpo. 

D) morte suspeita. 

E) internação hospitalar e morte em menos de 24 horas, sem que os médicos tenham estabelecido o diagnóstico. 
 
25. Considerando a proteção do auxiliar de necrópsia que manipula cadáveres contaminados por material radioativo, é 

INCORRETO afirmar que 
 
A) não se deve manipular material radioativo, sem utilizar as EPIs de proteção da cabeça, dos membros superiores e inferiores, 

tronco etc.. 

B) retirar da sala de necrópsia, recipientes pontiagudos, vidrarias com arestas, que possam ferir as mãos. 

C) não deve permitir, na sala de necrópsia, qualquer tipo de comida, bolsas, fumo, bebidas etc. 

D) não há necessidade de segregar os diferentes tipos de rejeitos radioativos, se sólidos ou líquidos, orgânicos ou inorgânicos, 

putrecíveis, patogênicos. 

E) a eliminação dos rejeitos radioativos líquidos e gasosos deve respeitar as concentrações e os limites previstos pela norma 

CNEN -NE  6.05. 

 

26. Assinale a alternativa que contém instrumental utilizado pelo auxiliar de necrópsia para a retirada do plastão 

esternal. 

 

A) Enterótomo B) Escopro C) Costótomo D) Cinzel E) Rugina 

  

27. Em qual das alternativas está indicado o instrumental de necrópsia, constituído de material sintético liso, utilizado 

para apoiar a cabeça ou o tronco do cadáver? 

 

A) Raquítomo B) Cepo C) Chaira D) Rugina E) Cisalha 

  

28. Qual alternativa contém a membrana que reveste a cavidade abdominal e os órgãos dentro desta? 

 

A) Pleural B) Peritonial C) Pericárdica D) Articular E) Hidrocele 
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29. No ato da necrópsia para a abertura da cavidade toracoabdominal, realiza-se uma incisão descendente em forma de 

Y, que se inicia no ombro esquerdo, passando internamente aos mamilos, até atingir o terço inferior da região 

esternal e depois ascende ao ombro direito. Exposto o quadril costal, faz-se uma incisão mediana desde a margem 

inferior do corte até o púbis, desviando da cicatriz umbilical. As incisões têm de ser profundas para atingir a 

aponeurose e o peritônio, sem lesar os órgãos subjacentes.  

Diante do exposto, assinale a alternativa que contém a designação dessa incisão. 
 
A) Submentoxifopubiana 

B) Biacromioxifopubiana  

C) Incisão de Maurice Letulle  

D) Incisão pubiana 

E) Biacromial 

 

30. Em relação à Virtópsia, é INCORRETO afirmar que 
 
A) é uma técnica avançada de diagnóstico por imagem. 

B) utiliza métodos de ressonância magnética e tomografia computadorizada. 

C) tem importância significativa no estudo do rastreamento do projétil em seu trajeto. 

D) substitui plenamente a necrópsia tradicional. 

E) associada à histoquímica, dá condições de avaliar o tempo aproximado da morte. 

  

31. Assinale a alternativa que contém os quatros principais tempos de uma necrópsia em ordem sequencial. 
 
A) Inspeção das cavidades tóraco-abdominais, craniotomia, incisões, reconstituição. 

B) Incisões, inspeção das cavidades tóraco-abdominais, reconstituição. 

C) Desinfecção, incisões, craniotomia, reconstituição. 

D) Incisões, craniotomia, inspeção das cavidades, tóraco-abdominais, reconstituição. 

E) Lavagem, incisões, inpeção das cavidades tóraco-abdominais, reconstituição. 

  

32. Assinale a alternativa que contém o aparelho o qual, durante o processamento da necrópsia, deverá ficar ligado 

para reduzir as partículas em suspensão no ambiente. 
 
A) Ventilador de parede 

B) Ar condicionado central  

C) Exaustor  

D) Ar condicionado com 12.000 BTus 

E) Ar condicionado com 20.000 BTus 

 

33. Assinale a alternativa que contém o órgão que faz parte do sistema digestivo. 

 

A) Traqueia  

B) Brônquios  

C) Rim  

D) Esôfago  

E) Ureter 

  

34. Na inspeção das cavidades torácica e abdominal, são utilizados todos os instrumentos abaixo citados, EXCETO: 
 
A) Bisturi descartável e tesouras Mayo curvas e retas 

B) Costótomo 

C) Pinças de dissecação anatômica (dente de rato, hemostática, Collin etc...) 

D) Raquítomo 

E) Rugina Lambotte 

  

35. Em relação à extração da medula espinhal, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o cadáver deve ser posicionado em decúbito ventral. 

B) a cabeça precisa ficar para fora da mesa de necrópsia. 

C) a incisão da pele começa na base do crânio (acima da nuca) e em forma de Y, descendo linealmente sobre a coluna vertebral 

até o sacro. 

D) se seccionam todos os nervos espinhosos e se extrai a medula espinhal com a duramater. 

E) se deve sempre retirá-la após a incisão tóraco-abdominal e a evisceração. 
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36. Assinale a alternativa que indica a técnica utilizada pelo patologista que proporciona ótimo acesso à cavidade oral e 

causa menos prejuízo às estruturas faciais. 

 

A) Técnica de Luntz 

B) Técnica submandibular  

C) Técnica de Ghon  

D) Biacromoxifopubiana 

E) Submentoxifopubiana 

 

37. O auxiliar de necrópsia tem importante atuação no campo da saúde coletiva, EXCETO 

 

A) no atendimento aos familiares do cadáver, ajudando-os nos trâmites burocráticos exigidos por lei. 

B) nos esclarecimentos sobre a necrópsia. 

C) no apoio emocional aos familiares do morto. 

D) na indicação dos Serviços Funerários de sua amizade. 

E) na preparação do cadáver para que ele tenha melhor aparência após o procedimento necroscópico. 

  

38. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que contém o órgão responsável pela fabricação de insulina. 

 

A) Fígado  

B) Rins  

C) Estômago  

D) Pâncreas  

E) Intestino 

  

39. O técnico de necrópsia, quando encontra aumento de líquido na cavidade peritonial, recolhe o conteúdo com concha 

inoxidável, mede, além de descrever a cor, a consistência, o odor etc. A essa patologia dá-se o nome de 

 

A) Peritonite.  

B) Hidrocele.  

C) Vasculite.  

D) Hidroadenite.  

E) Ascite. 

 

40. No necrotério, há substâncias  que têm alto potencial de toxicidade e, quando absorvidas pelo organismo, podem 

causar a morte. Todas as alternativas abaixo apresentam esse tipo de substância, EXCETO 

 

A) Álcool metílico. 

B) Piretrina.   

C) Chumbo. 

D) Nitrato de prata. 

E) Glicerina. 

 

 

 

 




