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01 (PREFEITURA DE VARGINHA - MG - 2012) A uni-
dade funcional do sistema musculoes-

quelético é a articulação e suas estruturas asso-
ciadas: membrana sinovial, cápsula, ligamentos 
e músculos que a cruzam. O exame desse com-
plexo não pode ser completado, se não incluí-
rem as seguintes etapas:

Ⓐ Inspeção, palpação, amplitude de movimen-
tação passiva, estabilidade, amplitude de movi-
mentação ativa e força muscular;
Ⓑ Inspeção, palpação, amplitude de movimen-
tação passiva, equilíbrio em pé, amplitude de 
movimentação ativa e deambulação;
Ⓒ Inspeção, palpação, amplitude de movimen-
tação passiva, estabilidade, deambulação e 
transferências;
Ⓓ Inspeção, palpação, amplitude de movimen-
tação passiva, estabilidade, amplitude de movi-
mentação ativa e equilíbrio sentado.

Alternativa A: CORRETA. De acordo com a proposta 
do livro de Krusen para avaliação musculoes-
quelética, as etapas estão devidamente descri-
tas nesta alternativa. 
Alternativa B: INCORRETA.  O equilíbrio em pé e a 
deambulação não são preconizadas no exame 
da unidade funcional musculoesquelética.
Alternativa C: INCORRETA. A deambulação e as trans-
ferências não contemplam uma avaliação espe-
cífica das articulações e músculos.
Alternativa D: INCORRETA. O equilíbrio sentado in-
viabiliza esta alternativa, pois, esta modalidade 
de avalição não está relacionada com a unidade 
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funcional do sistema musculo esquelética.

02 (PREFEITURA DE CASTANHAL - PA - 2012) Sobre 
a anatomia do sistema reprodutor femini-

no, é correto afirmar que:

Ⓐ o esfíncter anal é composto por dois múscu-
los: um interno, de fibras musculares estriadas 
e de controle voluntário, e outro externo, de fi-
bras musculares lisas e de controle involuntário.
Ⓑ o útero é um órgão piriforme situado entre 
a bexiga e o reto, possuidor de três camadas: 
a membrana serosa, chamada endométrio, a 
parte muscular chamada miométrio, e a parte 
mucosa chamada perimétrio.
Ⓒ os ovários são órgão pares ovais, branco-ró-
seos, de superfície fibrosada devido a sucessi-
vas ovulações nas mulheres pré-menacme que 
secretam LH e FSH, além de estrógeno e pro-
gesterona.
Ⓓ o assoalho pélvico é formado pelo diafragma 
pélvico (constituído pelos músculos levantado-
res do ânus e pelo coccígeo, com suas respecti-
vas fáscias), pelo diafragma urogenital (também 
chamado membrana do períneo) e pela fáscia 
endopélvica.

Alternativa A: INCORRETA. Não é o esfíncter anal in-
terno que possui movimento voluntário e mus-
culatura estriada esquelética e sim o esfíncter 
externo. 
Alternativa B: INCORRETA. Apesar da alternativa 
descrever corretamente a posição do útero, a 
descrição das três camadas está errada. O endo-
métrio corresponde a camada mucosa (interna) 
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04 (PREFEITURA DE IGUATUÍ - CE - 2013) O múscu-
lo piriforme que origina-se na face pélvi-

ca passa sob a incisura isquiática maior do osso 
do quadril, que forma um tipo de ponte sobre 
ele e termina na face proximal do trocanter 
maior, tomando o sacro como ponto fixo, qual 
a ação desse músculo:

Ⓐ Anteversão da pelve;
Ⓑ Rotação medial;
Ⓒ Rotação lateral;
Ⓓ Flexão;
Ⓔ Abdução do quadril.

Alternativa A: INCORRETA. O músculo piriforme está 
localizado na região posterior do quadril, por-
tanto não pode realizar movimentos de ante-
versão.
Alternativa B: INCORRETA. Este músculo realiza rota-
ção externa e não interna do quadril.
Alternativa C: CORRETA. O piriforme é um musculo 
pequeno que se origina na face anterior do sa-

Alternativa B: INCORRETA. O sinal da roda dentada 
ou do cano de chumbo não compõe o quadro 
de sintomas da hipertonia piramidal e está re-
lacional aos distúrbios extrapiramidais como a 
doença de Parkinson. 
Alternativa C: INCORRETA. O sintoma deficitário ou 
negativo da síndrome piramidal a perda ou di-
minuição da força muscular está presente na 
fase inicial e a hipereflexia juntamente com o 
sinal de babinski estão presentes na fase tardia 
desata síndrome e compõe os sintomas de libe-
ração ou positivos.
Alternativa D: INCORRETA. A hipertonia piramidal 
não fica restrita apenas aos músculos exten-
sores e pronadores do membro superior e nos 
flexores do membro inferior e flexores plantares 
do tornozelo. A depender do grau de lesão o in-
divíduo pode apresentar hemiplegia, paraple-
gia ou tetraplegia.
Alternativa E: CORRETA. O sinal do canivete corres-
ponde a hipertonia plástica dos músculos es-
páticos nesta síndrome e a diminuição da am-
plitude articular passiva configura uma perda 
funcional importante nestes indivíduos.

03 (PREFEITURA DE ORTIGUEIRA - PR -  2012) A hi-
pertonia piramidal possui certas caracte-

rísticas. Com relação a esta alteração do tônus, 
assinale a alternativa correta.

Ⓐ A hipertonia está presente nos músculos 
agonistas e antagonistas dos membros, da face 
e do pescoço.
Ⓑ O sinal de roda denteada e o sinal de cano 
de chumbo sempre se fazem presentes nesta 
hipertonia.
Ⓒ A paralisia motora, hiperreflexia e o sinal de 
babinsk não estão presentes neste tipo de hi-
pertonia.
Ⓓ A hipertonia está presente nos músculos ex-
tensores e pronadores do membro superior e 
nos flexores do membro inferior e flexores plan-
tares do tornozelo.
Ⓔ O sinal de canivete, somado à contratura dos 
músculos que dificultam a movimentação pas-
siva, faz parte desta hipertonia.

Alternativa A: INCORRETA. A síndrome piramidal 
corresponde a interrupção anatômica da via 
corticoespinhal (piramidal), que compromete 
o hemicorpo oposto ao lado lesado do Sistema 
Nervoso central (SNC), existem uma série de 
afecções que ocasionam este tipo de distúrbio 
como a acidente vascular encefálico e doenças 
desmielinizantes (esclerose múltipla) neurode-
generativas (esclerose lateral amiotrófica).

e o perimétrio corresponde a camada serosa 
(externa). O miométrio está descrito correta-
mente. Esta alternativa pode lhe induzir ao erro, 
portanto, leiam atentamente as alternativas an-
tes de marcar.
Alternativa C: INCORRETA. Apesar dos ováriosserem 
pares ovais, apresentarem uma coloração bran-
co-rósea e a sua superfície apresentar fibroses 
devido às sucessivas ovulações, este órgão não 
produz os hormônios FSH e LH, apenas o estró-
geno e a progesterona. O FSH e o LH são pro-
duzidos pela hipófise e atuam diretamente nas 
funcionalidade deste órgão.
Alternativa D: CORRETA. O assoalho pélvico é cons-
tituído pelo diafragma pélvico e pelo diafragma 
urogenital que são envolvidos pela fáscia endo-
pélvica.

GRAU DE DIFICULDADE
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05 (PREFEITURA DE CARUARU - PE - 2012) Os mús-
culos do Assoalho Pélvico estão divididos 

em dois diafragmas musculares: Diafragma Uro-
genital e Diafragma Pélvico, e participam ativa-
mente das funções sexual, urinária e defecató-
ria. Assinale a alternativa, que corresponde aos 
músculos que compõem o Diafragma Pélvico.

 Ⓐ Puborretal, Bulboesponjoso, Isquiocaverno-
so.
Ⓑ Pubococcígeo, Íliococcígeo, Esfíncter Exter-
no do Ânus.
Ⓒ Puborretal, Pubococcígeo, Transverso Super-
ficial do Períneo.
Ⓓ Isquiococcígeo, Pubococcígeo, Puborretal.
Ⓔ Pubococcígeo, Isquiococcígeo, Isquiocaver-
noso.

Alternativa A: INCORRETA. Os músculos bulboes-
ponjoso e o isquicarvenoso não constituem o 
diafragma pélvico, estão localizados no pênis.
Alternativa B: INCORRETA.  A presença do esfíncter 
externo do ânus inviabiliza esta alternativa, 
pois, os esfíncteres estão associados ao assoa-
lho pélvico, mas não são a mesma estrutura.
Alternativa C: INCORRETA. O músculo transverso 
superficial do períneo não constitui o assoalha 
pélvico por se tratar de um músculo superficial. 
O assoalho pélvico corresponde a camada mais 
profunda dos músculos desta região.
Alternativa D: CORRETA. Os músculos do assoalho 
pélvico correspondem ao Isquiococcígeo, Pu-
bococcígeo, Puborretal. Estes músculo formam 
a base de sustentação de vísceras pélvicas e au-
xiliam no controle esfincteriano.
Alternativa E: INCORRETA. A presença do músculo 
isquiocavernoso inviabiliza esta alternativa, já 
que se trata de um músculo do pênis.
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cro e se insere no Trocânter maior, realiza rota-
ção externa e abdução do quadril, sendo iner-
vado pelo plexo sacral.
Alternativa D: INCORRETA. Músculo situado poste-
riormente ao quadril, sua localização não per-
mite a flexão do quadril.
Alternativa E: INCORRETA. Devido ao seu posiciona-
mento na articulação do quadril, este músculo 
não é capaz de realizar a abdução do mesmo.

06 (PREFEITURA DE QUITANDINHA - PR - 2012) 
Como grupos musculares responsáveis 

pela postura ereta, temos:

Ⓐ psoas, quadrado lombar, grande-glúteo;
Ⓑ grande-glúteo, quadríceps, tríceps sural;
Ⓒ bíceps femoral, semitendinoso, semimem-
branoso;
Ⓓ grande-glúteo, bíceps femoral, tibial ante-
rior;
Ⓔ gêmeo interno, gêmeo externo, quadrado 
de pélvis.

▶DICA DO AUTOR: A origem, inserção e ação mo-
tora são os pré-requisitos básicos para respon-
der esta questão. Sugiro a leitura de livros de 
provas e funções musculares para aprofundar 
os conhecimentos neste assunto.¹
Alternativa A: INCORRETA. A posição anatômica des-
tes três músculos ao atuarem em conjunto não 
conferem estabilidade suficiente para a manu-
tenção da postura ereta. O Psoas realiza flexão 
anterior do tronco, o quadrado lombar realiza 
movimento de lateralização e estabilização 
lombar e o tríceps  sural a flexão plantar.
Alternativa B: CORRETA. A combinação destes três 
músculo é capaz de manter o indivíduo na pos-
tura ereta. Este fato se deve a posição anatômi-
ca, pois, existe um músculo na região da perna, 
outro na coxa e outro no quadril que atuam de 
forma complementar e antagônica.
Alternativa C: INCORRETA. Nesta alternativa estão 
descritos os isquiotibiais que realizam a flexão 
do joelho e sozinho não possuem a capacidade 
de estabilizar o corpo na postura ereta.
Alternativa D: INCORRETA. Nesta alternativa os mús-
culos bíceps femoral e o glúteo máximo aumen-
tam a atividade da cadeia posterior projetando 
o centro de gravidade para região posterior do 
corpo. Para contrabalancear só foi descrito o 
tibial anterior que não possui força suficiente 
para equilibrar o centro de gravidade.
Alternativa E: INCORRETA. Os gastrocnêmios evita 
a anteriorização do corpo, mas o quadrado da 
pelve não consegue balancear esta força, pois 
realiza rotação externa do quadril.

¹ HISLOP, HE; MONTGOMERY, J. Prova e funções musculares: Daniels e Wor-
tingham. Editora Elsevier, 8° edição.
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07 (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2012) O 
músculo masseter é composto de uma 

parte superficial e de uma parte profunda. A ori-
gem das duas partes é a mesma: o arco zigomá-
tico. A alternativa que representa as inserções 
respectivamente é: 

Ⓐ processo coronóideo e fossa digástrica; 
Ⓑ tuberosidade massetérica e fossa digástrica; 
Ⓒ tuberosidade massetérica e superfície lateral 
do ramo mandibular ascendente; 
Ⓓ asa maior do osso esfenóide e face lateral do 
processo pterigóideo; 
Ⓔ face lateral do processo pterigóideo e fóvea 
pterigóidea. 

Alternativa A: INCORRETA. O processo coronóide 
da mandíbula não corresponde a inserção do 
masseter superficial, assim como a fossa digás-
trica não corresponde a inserção do masseter 
profundo. Anatomicamente a inserção nestes 
processos mudaria o vetor de ação das fibras 
musculares. 
Alternativa B: INCORRETA. Apesar da tuberosida-
de massetérica está correta para a inserção do 
masseter superficial, a fossa digástrica não cor-
responde a inserção do masseter profundo.
Alternativa C: CORRETA. Ambos os ventres muscu-
lares estão inseridos na mandíbula, tanto na tu-
berosidade do masseter como no ramo lateral 
deste osso.
Alternativa D: INCORRETA. As estruturas citadas nes-
ta alternativa são internas e não correspondem 
a inserção do osso masseter, pois, trata-se de 
um músculo superficial.
Alternativa E: INCORRETA. Estas estruturas são mais 
inferiores e centralizadas na face e não estão as-
sociadas a inserção do masseter.
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08 (PREFEITURA DE ITABORAÍ - RJ - 2012) Adicio-
nalmente, os músculos esternocleido-

mastóideos, denteados anteriores e escalenos 
auxiliam o processo inspiratório durante o exer-
cício. Nesse caso, a ação expiratória é ativa, po-
tencializada pela ação dos seguintes músculos 
expiratórios mais importantes

Ⓐ diafragma e denteado
Ⓑ diafragma e retos abdominais

Ⓒ intercostais externos e trapézio
Ⓓ intercostais internos e escalenos
Ⓔ intercostais internos e retos abdominais

Alternativa A: INCORRETA.  O diafragma é m músculo 
inspiratório, não participa da expiração.
Alternativa B: INCORRETA. Apesar do reto abdormi-
nal ser um músculo importante na expiração 
forçada o diafragma é apenas inspiratório.
Alternativa C: INCORRETA. Os intercostais externos 
são inspiratórios, não participam da expiração.
Alternativa D: INCORRETA. Os escalenos são múscu-
los acessórios que participam da inspiração, as-
sim como os intercostais externos que também 
são inspiratórios. 
Alternativa E: CORRETA.  Os intercostais internos e 
os retos abdominais são prioritariamente expi-
ratórios e atuam na fase forçada.

09 (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2012) A al-
ternativa correta sobre a influência da 

musculatura da expressão facial na arcada den-
tária é:

Ⓐ distúrbios nesses músculos não influenciam 
na posição dos dentes na arcada dentária. 
Ⓑ em combinação com um ou mais músculos 
da mastigação eles podem ter influência sobre 
a posição dos côndilos mandibulares. 
Ⓒ o músculo zigomático maior determina a po-
sição transversal dos dentes na arcada dentária. 
Ⓓ o músculo zigomático maior, durante a mas-
tigação, segura junto com a língua os alimentos 
entre as superfícies de mastigação. 
Ⓔ na hiperfunção do músculo zigomático maior 
o lábio inferior é pressionado contra os dentes 
incisivos inferiores.

Alternativa A: INCORRETA. A ação muscular em de-
sequilíbrio gera descompensações na oclusão 
da mandíbula e interferem no posicionamento 
dos dentes a longo prazo. Disfunções muscula-
res faciais geralmente estão acompanhadas de 
pontos gatilhos e dor difusa indicando proble-
mas de oclusão.
Alternativa B: CORRETA. O desequilíbrio entre os 
músculos faciais e mastigatórios modificam o 
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posicionamento dos côndilos mandibulares, 
gerando estalidos e compressão dos discos in-
tra-articulares.
Alternativa C: INCORRETA. O músculo zigomático 
não é o responsável pelo posicionamento trans-
verso dos dentes na arcada dentária.
Alternativa D: INCORRETA. O músculo zigomático 
maior durante a mastigação levanta e retrai a 
boca, mas não auxilia a língua para segurar os 
alimentos entre os dentes.
Alternativa E: INCORRETA. Quando o músculo zi-
gomático maior contrai levantando o ângulo 
súpero-lateralmente da boca, dando a expres-
são facial de alegria e sorriso. Este músculo não 
pressiona os lábios inferiores contra os dentes.

10 (PREFEITURA DE QUATRO BARRAS - PR - 2012)
Com relação à articulação do quadril, é 

correto afirmar:

Ⓐ O piriforme é o mais superior dos rotadores 
internos do quadril. Atua em menos de 60º de 
flexão de quadril. Em 90º, inverte sua ação mus-
cular, tornando-se rotador externo e abdutor do 
quadril. O piriforme tem associação próxima ao 
nervo ciático.
Ⓑ A região glútea posterior recebe inervação 
cutânea mediante o nervo subcostal, o nervo 
ilio-hipogástrico, os ramos dorsais de L1, L2 e L3 
e nervos clúnios de S1, S2 e S3.
Ⓒ Dor na parte lateral do quadril, na coxa ou no 
joelho, estalido quando o trato iliotibial passa 
sobre o trocanter maior e teste de Ober positivo 
são sinais de bursite trocantérica.
Ⓓ Os músculos glúteo médio, gêmeo superior, 
quadrado femoral e glúteo máximo se inserem 
no trocanter maior.
Ⓔ Modificação de atividade e calçados, pro-
grama de alongamento, massagem com gelo e 
terapia anti-inflamatória são intervenções mais 
adequadas para a necrose avascular da cabeça 
femoral.

▶ DICA DO AUTOR: Observem que existem duas 
alternativas consideradas verdadeiras, a forma 
como a questão foi redigida possibilita a inter-
pretação das duas alternativas como corretas. 
Neste caso, a questão pode ser revisada e ou 
anulada pelos organizadores do concurso.

Alternativa A: INCORRETA. O piriforme realiza rota-
ção externa e não interna, além disto realiza dis-
creta abdução e extensão da coxa. Este músculo 
não atua na flexão do quadril.
Alternativa B: CORRETA. As fibras sensitivas nervo 
subcostal (T12) vão até a região glútea e a face 
lateral da coxa. O nervo ilio-hipogástrico inerva 
a pele da região posterior do glúteo e os nervos 
dorsais de L1 a L3 limitam nervos cutâneos que 
inervam a pele da região glútea. 
Alternativa C: CORRETA. A Bursa é uma bolsa de 
gordura localizada em zonas de atrito tendíneo 
com as proeminências ósseas cuja função é ate-
nuar a sobrecarga nestas zonas. A inflamação 
desta estrutura é denominada de bursite e gera 
sintomas como dor lateral do quadril que pode 
chegar ao joelho, estalido ao movimento. O tes-
te de Ober confirma a disfunção do tensor da 
fáscia lata. 
Alternativa D: INCORRETA. O glúteo médio, o gêmeo 
superior se insere se insere no trocanter maior, 
o quadrado femoral se insere na crista intertro-
cantérica e a porção lateral do glúteo máximo 
se insere Trato íleotibial da fáscia lata e tubero-
sidade glútea do fêmur  e a porção medial se in-
sere Linha glútea posterior do íleo, sacro, cóccix 
e ligamento sacrotuberoso. 
Alternativa E: INCORRETA. A necrose avascular da 
cabeça femoral requer uma intervenção ime-
diata para minimizar as consequências funcio-
nais como repouso e restrição de apoio com in-
dicação de intervenção cirúrgica. Modalidades 
de termoterapia podem aumentar o grau de 
isquemia e ampliar o foco da lesão.

11 (PREFEITURA DE UBERLÂNDIA - MG - 2011) Assi-
nale a alternativa que apresenta um mús-

culo que tem inserção na face lateral, anterior e 
posterior do terço superior do rádio.

Ⓐ Supinador. 
Ⓑ Abdutor longo do polegar. 
Ⓒ Extensor ulnar do carpo.
Ⓓ Anconeu.
Ⓔ Extensor radial longo do carpo.

Alternativa A: CORRETA. O supinador é um múscu-
lo que se origina na porção proximal do rádio, 
pegando região anterior, lateral e posterior. Este 
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13 (PREFEITURA DE COLATINA - ES - 2012) De acor-
do com Wilkins, Stoller e Kacmarek, os 

músculos respiratórios que expandem o tórax 
durante a fase inspiratória são:

I. Intercostais internos, diafragma e peito-
rais.

II. Diafragma, intercostais externos e esca-
lenos.

III. Intercostais externos, diafragma e serrátil 
anterior.

IV. Peitorais, trapézio e esternocleidomastói-
deos.

V. diafragma, intercostais externos e oblí-
quo interno e externo.

Com base nas informações acima, assinale a al-
ternativa correta:

Ⓐ Apenas II e IV estão corretas.
Ⓑ Apenas I e III estão corretas.
Ⓒ Apenas IV está correta.
Ⓓ Apenas II e V estão corretas.
Ⓔ I, II, III, IV e V estão corretas.

▶ DICA DO AUTOR: O gabarito desta questão con-
sidera as assertivas II e IV como verdadeiras, 
porém a assertiva III está correta, pois, o serrátil 
anterior também participa da fase inspiratória. 
Esta questão não possui opção a ser assinalada 
e caberia recurso ou anulação pelos organiza-
dores do concurso.
Assertiva I: INCORRETA. Os intercostais internos par-
ticipam da expiração forçada. 
Assertiva II: CORRETA. O diafragma é o principal 
musculo inspiratório, os intercostais externos e 
os escalenos também participam nesta fase da 
respiração.
Assertiva III: CORRETA. Os intercostais externos e o 
diagrama participam diretamente da inspiração 

ALTERNATIVA E: INCORRETA. Os levantadores das 
costelas estão inserido no processo transverso 
da 7ª vértebra cervical à 11ª torácica, superior-
mente e na face externa da 1ª à 12ª costela, in-
feriormente. São inervados pelos nervos inter-
costais correspondentes e realização a elevação 
das costelas (ação inspiratória) e estabilização 
intercostal.

12 (PREFEITURA DE BANDEIRANTES - SP - 2012) O 
músculo com origem na margem inferior 

das onze costelas superiores, cuja ação é elevar 
a parte ventral das costelas, aumentando o vo-
lume da cavidade torácica para a inspiração é o:

Ⓐ intercostal externo.
Ⓑ intercostal interno.
Ⓒ subcostal.
Ⓓ transverso do tórax.
Ⓔ levantador da costela.

Alternativa A: CORRETA. Os intercostais externos 
são predominantemente inspiratórios, devido 
a isto, este músculo eleva a porção ventral das 
costelas expandindo o tórax.
Alternativa B: INCORRETA. Os intercostais internos 
são músculos expiratórios e não realizam os 
movimentos supracitados, sua função é justa-
mente o oposto, abaixar as costelas na expira-
ção forçada.
Alternativa C: INCORRETA. Os subcostais estão in-
serido na Face interna da costela suprajacente, 
superiormente e na Face interna da 2ª ou 3ª 
costela infrajacente, inferiormente. São inerva-
dos pelos Nervos intercostais correspondentes 
e realizam apenas a estabilização intercostal.
Alternativa D: INCORRETA. O transverso do tórax se 
insere na face interna do esterno, superiormen-
te e na face interna da 2 á 6ª cartilagem costais, 
inferiormente. Inervado pelo nervo intercostal 
correspondente. Realiza a estabilização da par-
te antero-inferior do tórax.

origem favorece o braço de alavanca para a su-
pinação.
Alternativa B: INCORRETA. O abdutor longo do po-
legar se origina na parte superior da superfície 
posterior da ulna e rádio. 
Alternativa C: INCORRETA. O extensor ulnar do carpo 
se origina Epicôndilo lateral do úmero e não no 
rádio.
Alternativa D: INCORRETA. O anconeu também se 
origina no úmero, precisamente na Face poste-
rior do epicôndilo lateral do úmero.
Alternativa E: INCORRETA. O extensor radial longo 
do carpo também se origina no úmero, mais 
precisamente na crista supra-condiliar lateral 
do úmero.
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e o serrátil anterior é um dos músculos acessó-
rios nesta fase.
Assertiva IV: CORRETA. Os peitorais, trapézio e ester-
nocleidomastóideos são músculos acessórios 
da fase de inspiração.
Assertiva V: INCORRETA. Os Oblíquos interno e ex-
terno não participam da fase de inspiração.
▍Resposta: Ⓐ

15 (PREFEITURA DE MARINGÁ - PR - 2012) O mús-
culo Deltóide é um dos responsáveis em 

mover o braço em relação ao tronco. Ele é divi-
dido, anatomicamente, em três partes: porção 
clavicular, porção acromial e porção escapular. 
Qual a função de cada uma, respectivamente?

Ⓐ Flexão, extensão e rotação externa do braço.
Ⓑ Flexão, abdução e extensão do braço.
Ⓒ Rotação interna, abdução e extensão do bra-
ço.
Ⓓ Rotação interna, abdução e rotação externa 
do braço.

Alternativa A: INCORRETA. Nesta alternativa não 
confere a afirmação de que a porção acromial 
realiza a extensão e que a porção escapular rea-
liza rotação externa. 
Alternativa B: CORRETA. A descrição sintetiza as fun-
ções de cada porção do deltoide.
Alternativa C: INCORRETA. O deltóide não realiza ro-
tações internas do ombro.
Alternativa D: INCORRETA. O deltoide não realiza ro-
tação interna e externa do ombro.

vísceras possui musculatura lisa que possui no-
ciceptores e captam estímulos dolorosos, con-
tudo este tipo de fibra não possui propriocepto-
res como o fuso muscular e os órgão tendinosos 
de golgi.
Assertiva III: VERDADEIRA: O músculo liso possui 
uma contração mais lenta quando comparada 
ao estriado cardíaco e esquelético, conjunta-
mente este músculo pode manter contrações 
fusiformes por períodos prolongados e rítmi-
cos, além de apresentarem maior sensibilidade 
a temperatura.
Assertiva IV: VERDADEIRA. A constituição dos três 
tipos de fibras musculares são fisiologicamente 
semelhantes, contudo as características neurais 
diferem entre elas.  
▍Resposta: Ⓒ
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14 (PREFEITURA DE ALVARES FLORENCE - SP - 2012) 
Os músculos do corpo são os geradores 

de força interna que convertem energia armaze-
nada quimicamente em trabalho mecânico. São 
encontrados no corpo três tipos de tecidos com 
certas características semelhantes. Assinale as 
afirmações, usando V (Verdadeira) ou F (Falsa). 

(    )

O músculo liso, ou involuntário, forma 
as paredes das vísceras ocas, como 
estômago e bexiga, e as paredes de 
vários sistemas de tubos, como os sis-
temas circulatório, digestório, respira-
tório e urogenital.

(    )
O músculo liso contém receptores 
para a dor, mas não proprioceptores.

(    )

Em comparação com o músculo es-
quelético, o músculo liso exibe um 
tempo de contração mais lento, maior 
extensibilidade, o potencial para uma 
contração mais continua e rítmica, 
maior sensibilidade e estímulos térmi-
cos e uma coronária mais longa.

(    )
O músculo cardíaco tem semelhanças 
estruturais e funcionais com os mús-
culos esquelético e liso.

Em seguida, marque a sequência CORRETA:

Ⓐ F, F, V, F.
Ⓑ V, V, F, V.
Ⓒ V, V, V, V.
Ⓓ F, F, V, V.

Assertiva I: VERDADEIRA. A musculatura lisa está 
presente nas vísceras e nas paredes dos vasos, 
cujo o controle é regulado pelo sistema nervoso 
autônomo.
Assertiva II: VERDADEIRA. A camada muscular das 

16 (PREFEITURA DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR - 2012) 
De acordo com o defeito postural de Hi-

perlordose, assinale a alternativa que corres-
ponde aos músculos em posição encurtada e 
os músculos em posição alongada, respectiva-
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18 (PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - SP - 2012) 
Na marcha, durante a fase de apoio, o pri-

meiro osso que toca no solo é:

Ⓐ Hálux.
Ⓑ Talus.
Ⓒ Calcâneo.
Ⓓ Semilunar.

Alternativa A: INCORRETA. O apoio do hálux como 
primeiro osso que toca o solo só irá ocorrer se 
houver uma marcha patológica como exemplo 
a marcha equina. O contato se dará pela cabeça 
do primeiro metatarso. 
Alternativa B: INCORRETA. O tálus compõe o torno-
zelo juntamente com o calcâneo, tíbia e fíbula, 
este osso não toca diretamente o chão, ele está 
situado uma zona intermediária do tornozelo.
Alternativa C: CORRETA. No golpe de calcanhar, 1° 

mente:

Ⓐ Eretores da coluna lombar e flexores do qua-
dril encurtados, abdominais (especialmente, 
oblíquo externo) e extensores do quadril em 
posição alongada.
Ⓑ Abdominais anteriores e extensores do qua-
dril encurtados, eretores da coluna lombar e fle-
xores do quadril em posição alongada.
Ⓒ Abdominais anteriores, superiores (espe-
cialmente reto superior e oblíquo interno) e 
extensores do quadril encurtados, abdominais 
anteriores (especialmente oblíquo externo) e 
flexores do quadril em posição alongada.
Ⓓ Eretores da coluna lombar e extensores do 
quadril encurtados, abdominais anteriores e fle-
xores do quadril em posição alongada.

Alternativa A: INCORRETA. Os eretores da coluna 
lombar e os extensores do quadril estão encur-
tados, mas os flexores do quadril estão alonga-
dos e não encurtados.
Alternativa B: INCORRETA. Os abdominais, estarão 
alongados e não encurtados. Os eretores da co-
luna lombar estarão encurtados e não alonga-
dos. As demais afirmações estão corretas. 
Alternativa C: INCORRETA. Os abdominais estarão 
alongados e não encurtados, as demais afirma-
ções estão corretas.
Alternativa D: CORRETA. A musculatura posterior 
estará encurtada: ERETORES DA COLUNA LOM-
BAR / EXTENSORES DO QUADRIL. A musculatura 
anterior estará alongada: ABDOMINAIS / FLEXO-
RES DO QUADRIL.

17 (PREFEITURA DE IGUARACI - PE - 2012) A fraque-
za desse músculo pode ocorrer em mui-

tos pacientes hemiplégicos durante a fase de 
apoio da marcha:

Ⓐ Glúteo médio;
Ⓑ Glúteo máximo;
Ⓒ Obturador interno;
Ⓓ Sartório;
Ⓔ Pectíneo.

Alternativa A: CORRETA. O glúteo médio é respon-
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sável por estabilizar a pelve na posição estática 
e mantê-la alinha na ação dinâmica em apoio 
unipodal. Diante disto, a fraqueza deste múscu-
lo gera a queda da pelve contralateral na fase de 
apoio da marcha. 
Alternativa B: INCORRETA. Este músculo exerce prin-
cipalmente a extensão do quadril, sua ação é 
mais destacada na fase de impulso da marcha.
Alternativa C: INCORRETA. E ste músculo se origina 
no Contorno interno do forame obturado e se 
insere na fossa trocantérica para realizar a rota-
ção externa e abdução do quadril, tendo pouca 
influência na fase de apoio da marcha.
Alternativa D: INCORRETA. O sartório inicia na espi-
nha ilíaca ântero-superior e se insere na parte 
alta da face medial da tíbia, o mais anterior da 
pata de ganso para realizar a rotação externa, 
flexão e abdução do quadril;  ântero-versão da 
pelve, e auxiliar na flexão e rotação interna do 
joelho. Sua função não está relacionada a esta-
bilização da pelve na fase de apoio da marcha.
Alternativa E: INCORRETA. O pectíneo se origina na 
linha pectínea do púbis. E realiza flexão e adu-
ção da coxa, auxiliando na rotação externa e na 
ântero-versão da pelve (cadeia cinética fecha-
da), também não tem relação com a pelve na 
fase de apoio da marcha.

OSTEOLOGIA
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20 (PREFEITURA DE EMAS - PB - 2012) Espaço 
anatômico na face anterior do punho, 

constituído no seu assoalho côncavo pelos os-
sos do carpo, como uma canaleta, e fechado 
acima pelo forte e inextensível “ligamento car-
pal transverso”. Ele é limitado radialmente pelo 
tubérculo do escafóide e pela crista do trapézio 
e ulnarmente pelos ossos pisiforme e hâmulo 
do hamato:

Ⓐ Túnel de Guyon;
Ⓑ Canal de Guyon;
Ⓒ Túnel Radial;
Ⓓ Túnel do Carpo;
Ⓔ Canal de DeQuervain.

19 (PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - SP - 2012) 
Na marcha, durante a fase de apoio, o pri-

meiro osso que toca no solo é:

Ⓐ Hálux.
Ⓑ Talus.
Ⓒ Calcâneo.
Ⓓ Semilunar.

Alternativa A: INCORRETA. O apoio do hálux como 
primeiro osso que toca o solo só irá ocorrer se 
houver uma marcha patológica como exemplo 
a marcha equina. O contato se dará pela cabeça 
do primeiro metatarso.  
Alternativa B: INCORRETA. O tálus compõe o torno-
zelo juntamente com o calcâneo, tíbia e fíbula, 
este osso não toca diretamente o chão, ele está 
situado uma zona intermediária do tornozelo.
Alternativa C: CORRETA. No golpe de calcanhar, 1° 
fase do ciclo da marcha o contato com o solo 
ocorre através do calcâneo.
Alternativa D: INCORRETA. O semilunar é um osso 
do carpo e não do tarso, portanto não participa 
ativamente do ciclo da marcha.

21 (PREFEITURA DE VILA VELHA  - ES - 2012) A se-
quência correta da segunda fileira dos os-

sos do carpo, observando a posição anatômica, 
e de fora para dentro e de proximal para distal, é:

Ⓐ psiforme, piramidal, seminular e escafoide.
Ⓑ trapézio, trapezoide, capitato e hamato.
Ⓒ escafoide, seminular, piramidal e psiforme.
Ⓓ hamato, capitato, trapezoide e trapézio.
Ⓔ escafoide, seminular, psiforme e piramidal.

Alternativa A: INCORRETA. Os ossos semilunar e es-
cafoide fazem parte da primeira fileira.
Alternativa B: CORRETA. Os ossos descritos fazem 
parte da 2° fileira do carpo e estão na sequência 
correta de fora para dentro. 
Alternativa C: INCORRETA. Estes ossos fazem parte 
da 1° fileira e estão descrito na sequência corre-
ta de fora para dentro.
Alternativa D: INCORRETA. Apesar dos ossos des-
critos serem da 2° fileira do carpo não estão 
apresentados na sequência correta de fora para 
dentro.
Alternativa E: INCORRETA. Estão descritos os ossos 
da 1° fileira e não estão na sequência correta de 
fora para dentro.

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O tíunel de Gyon está 
situado na região ulnar da palma da mão e o 
ligamento que circunda este canal está fixado 
apenas no osso psiforme e no hamato. Não pos-
sui ligação com escafoide.
Alternativa B: INCORRETA. Semelhante ao túnel de 
Gyon já que se refere a mesma estrutura por 
que são sinônimos.
Alternativa C: INCORRETA. O túnel radial está loca-
lizado no cotovelo para a passagem do nervo 
radial. Não possui relação com os ossos da mão.
Alternativa D: CORRETA. Esta alternativa contempla 
a descrição da questão e por este canal passam 
estruturas importantes como o nervo mediano, 
tendões flexores e vasos.
Alternativa E: INCORRETA. Situado lateralmente na 
região do polegar para a passagem dos tendões 
abdutores e extensores do polegar.

fase do ciclo da marcha o contato com o solo 
ocorre através do calcâneo.
Alternativa D: INCORRETA. O semilunar é um osso 
do carpo e não do tarso, portanto não participa 
ativamente do ciclo da marcha.


