
 

 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) - Campus Bacanga 

Departamento de Morfologia (DEMOR)  

Edital de Seleção de membros 2019.1  

Liga de Anatomia Humana– LAANATO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Liga Acadêmica de Anatomia Humana (LAANATO) da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) – Campus Bacanga faz saber aos 

interessados que, no período de 18 até 29 de março de 2019, estarão 

abertas as inscrições do 1° Processo Seletivo – 01/2019.1 - da 

LAANATO para ingresso no 1° semestre de 2019 em todas as atividades 

promovidas pela LAANATO no decorrer do período letivo e/ou férias 

acadêmicas. 

1.1 O Processo Seletivo será executado pela Diretoria da LAANATO 

podendo contar com a ajuda dos membros efetivos, orientador da 

liga e colaboradores da mesma e/ou funcionários da Faculdade de 

Medicina ou Departamento de Morfologia para melhor logística do 

processo; 

1.2 A oferta de vagas definidas para cada curso que poderão ser 

pleiteadas nesse concurso é fixa sendo os cursos e as vagas 

definidos no item 7 deste Edital; 

1.3 Qualquer aluno da área da saúde devidamente matriculado na UFMA 

(que não seja MEDICINA, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA) poderá 

se inscrever na modalidade de ampla concorrência pleiteando uma 

das vagas disponíveis; 

1.4 Os cursos de MEDICINA, ENFERMAGEM E ONDONTOLOGIA 

deveram se inscrever em suas respectivas modalidades pleiteando o 

número de vagas disponíveis em tais categorias;  

1.5 Qualquer aluno da área da saúde devidamente matriculado na UFMA 

poderá se inscrever e fazer a prova de seleção da LAANATO na 

condição de treineiro, entretanto só será aceito na liga como membro 

efetivo aqueles que estiverem concorrendo fora dessa condição; 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 O candidato, antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente 

este Edital e, também, todas as demais informações que forem 
disponibilizadas pela internet, no endereço eletrônico 
<http://www.laanato.wordpress.com>; 

2.2 Realizada a inscrição, o candidato deverá se manter atento às 
atualizações divulgadas na página da LAANATO na internet, bem 



 

 

como a quaisquer outros Editais que venham a ser publicados pela 
liga antes da realização do seletivo; 

2.3 Só poderá concorrer a uma das vagas para membros efetivos o 
candidato que tiver concluído a módulo de Morfologia I, não podendo 
o mesmo ter reprovações no histórico acadêmico; 

2.4 As inscrições serão efetuadas no período de 18 a 29 de março do 
ano corrente (2019) conforme indicação a seguir:  

a) acessar o endereço eletrônico <http://www.laanato.wordpress.com>;  
b) acessar e ler o Edital n.º 01/2019.1 – Seleção de Novos Membros; 
c) fazer o download e impressão da ficha de inscrição realizando o 
devido preenchimento da ficha; 
d) fazer o download e impressão do histórico acadêmico encontrado no 
endereço eletrônico<http://www.sigaa.ufma.br>;  
e) entregar o histórico acadêmico, ficha de inscrição devidamente 
preenchida e o valor de 15 reais referente aos custos do processo, no 
período diurno na secretaria do Prédio de Anatomia situado no Campus 
do Bacanga com o funcionário intitulado Raimundo ou com a Diretoria 
da LAANATO na Faculdade de Medicina e/ou DEMOR; 
h) para o candidato treineiro o valor da inscrição será de 5 reais; 
i) receber o canhoto de confirmação preenchido pelo recebedor da 
inscrição referente a sua participação no certame no ato da inscrição; 
 
2.5 Em hipótese alguma haverá devolução ou ressarcimento referente ao 

pagamento de valores relacionados a este processo seletivo; 
2.6 O candidato na condição de treineiro não precisa ter concluído o 

módulo de Morfologia I; 

2.7 Os 10 melhores colocados no certame na condição de treineiro 

receberam benefícios OBRIGATORIAMENTE E UNICAMENTE no 

Edital seguinte para seleção de novos membros sendo esses 

benefícios dependendo da colocação: 

a) 1° ao 5° terão direito a fazer o certame sem taxa de inscrição; 

b) 6° ao 10° terão direito de fazer o certame mesmo que seja 

pleiteando vaga para membro efetivo com taxa de inscrição no 

valor de 5 reais; 

2.8 Não será aceito inscrições fora do prazo; 

2.9 No Edital em que for solicitado o benefício para os treineiros 

melhores classificados o candidato deverá comprovar sua 

classificação mediante a lista de classificação dos melhores 

treineiros disponibilizada nos resultados do certame do concurso 

anterior disponibilizados no site 

<http://www.laanato.wordpress.com>;  

2.10 O candidato será responsável pela veracidade dos dados 

fornecidos e pela autenticidade dos documentos apresentados na 

inscrição; 

2.11 O ato de inscrição implica o conhecimento e a aceitação irrestrita 

das normas estabelecidas neste Edital, em relação às quais o 

candidato não poderá alegar desconhecimento; 



 

 

2.12 Na hipótese de se comprovar fraude nos dados fornecidos na 

inscrição, independentemente das ações legais cabíveis, o candidato 

será automaticamente eliminado do certame em vigor. 
 

3. Da Confirmação da Inscrição  
 
3.1 O candidato recebera o canhoto de confirmação do processo no ato 

de inscrição devendo o candidato guarda-lo e apresentar ao fiscal da 
sala junto com um documento oficial com foto; 

3.2 O candidato somente terá o direito a fazer a prova se apresentar os 
documentos citados no subitem 5.9 e 5.10;  
 

4. Do Local de Realização das Provas  
 

4.1 As provas objetivas vão ser realizadas na Faculdade de Medicina 
(UFMA) no auditório e/ou em salas e/ou no DEMOR a serem 
disponibilizadas no dia de aplicação da prova a depender da 
disponibilidade do prédio;  

4.2 O Local e Hora exatos de aplicação das provas será divulgado no 
endereço eletrônico da LAANATO 
<http://www.laanato.wordpress.com>; 3 (três) dias antes da data da 
prova;  

4.3 O local de aplicação contara com membros da LAANATO e 
informativos fixados em quadros de avisos orientando a direção do 
auditório e/ou salas de prova e ajudando na logística do processo 
seletivo; 

4.4 É responsabilidade do candidato acessar o endereço eletrônico 
<http://www.laanato.wordpress.com>; para se informar sobre 
possíveis alterações no local, data ou horário das provas; 
 

5. DAS PROVAS 
 

5.1 As provas serão realizadas em 2 etapas, na conformidade do 
discriminado a seguir: 

a) 1ª ETAPA: 05/04/2018 - prova constituída de 20 (vinte) questões 
objetivas de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos programáticos 
dos componentes curriculares que integram o modulo de Morfologia no 
que corresponde Anatomia dentro das respectivas 
modalidades/respectivos cursos e discriminados no Edital na parte de 
ANEXO A; 

b) 2ª ETAPA: Prova prática constituída de 10 questões analítico-
discursivas de identificação de estrutura, abrangendo os conteúdos 
programáticos dos componentes curriculares que integram o modulo de 
Morfologia no que corresponde Anatomia e discriminados no Edital na 
parte de ANEXO B;   
5.2 O tempo total de prova para realização da 1° Etapa será de 1 (uma) 

hora. 



 

 

5.3 O conteúdo para 1° e 2° Etapa estão especificados nos anexos A,B 
respectivamente; 

5.4 Os nomes dos candidatos aptos para 2° Etapa será divulgado no 
endereço eletrônico <http://www.laanato.wordpress.com> e a 
listagem também ficara disponível na Secretaria do DEMOR;  

5.5 As datas da realização da 2° Etapa serão divulgadas no endereço 
eletrônico <http://www.laanato.wordpress.com> e/ou será fixada no 
quadro de avisos do DEMOR;  

5.6 O acompanhamento das datas e da listagem dos aprovados para as 
etapas seguintes do certame são de responsabilidade 
INTEIRAMENTE do candidato;  

5.7 Serão convocados para a 2° Etapa do Processo da LAANATO, 
candidatos incluídos até o quádruplo do número de vagas oferecidas 
por curso; 

5.8 O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos; 

5.9 É obrigatória a apresentação de documento de identificação original 
com foto mais o canhoto da inscrição para a realização das provas; 

5.10 Consideram-se como documentos válidos para identificação do 
candidato no dia da prova: cédulas de identidade (RG) expedidas 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pela Polícia Federal; identidade expedida pelo 
Ministério da Justiça para estrangeiros; identificação fornecida por 
ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como 
documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
emitida após 27 de janeiro de 1997; Passaporte; Carteira Nacional de 
Habilitação com fotografia, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997; 

5.11 Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidão de 
Nascimento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação 
(modelo sem foto), Carteira Estudantil, Carteiras Funcionais sem 
valor de identidade, bem como documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados; 

5.12 A sala de aplicação da prova objetiva e pratica serão fechados 
nos horários estipulados em Edital; 

5.13 O candidato impossibilitado de apresentar o documento 
identificação original com foto nos dias de aplicação do seletivo, por 
motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas, 
desde que: 

a) Apresente o Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial 
em, no máximo, (90) noventa dias antes da primeira etapa de 
aplicação da prova; 

5.14 O candidato não poderá, sob pena de sua eliminação no 
Processo Seletivo LAANATO 2019.1: 
a) Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com 

outros candidatos durante o período das provas;  
b) Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, 

borrachas, livros, manuais, impressos, anotações e quaisquer 
dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 



 

 

smartphones, tablets, iPods®, pen drives, wi-drive, mp3 ou 
similar, gravadores, relógios analógicos, digitais ou watch ou 
smartwatch (com ou sem sistema operacional), alarmes de 
qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor 
de dados, imagens, vídeos e mensagens; 

c) Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, 
chapéu, viseira, gorro, bandana, turbante ou similares; 

d) Faltar com respeito com qualquer pessoa que esteja envolvido 
direta ou indiretamente no certame, bem como usar de qualquer 
meio para fraudar o seletivo; 

e) Portar e estar de posse de arma(s) de qualquer espécie, exceto 
aqueles que detenham autorização para o respectivo porte; 

f) Ausentar-se em definitivo da sala de prova (1° Etapa) antes de 
decorridas 30 (trinta) minutos do início da prova; 

g) Antes de entrar na sala, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
desmontar, retirar a bateria ou desligar o aparelho celular e 
entregar ao fiscal que guardara o aparelho e identificara o mesmo 
para posterior recebimento pelo candidato; 

h) Não será permitido, em hipótese alguma, sob pena de eliminação, 
o manuseio de qualquer dispositivo eletrônico no local de prova; 

i) Após a assinatura da lista de frequência, antes do início da prova, 
o candidato não poderá se retirar da sala de aplicação de prova 
(1° Etapa); 

j) Após o início da prova, o candidato somente poderá ausentar-se 
da sala acompanhado do fiscal volante; 

k) Obter nota inferior a 60% referente às 20 (vinte) questões 
objetivas da 1° Etapa; 

l) Obter nota inferior 60% na prova prática referente a 2° Etapa;  
m) No caso de medicina o candidato que estiver matriculado e 

cursando o 2° período SOMENTE pode se inscrever no modulo 
medicina 2°, o candidato que está matriculado e cursando o 3° 
período SOMENTE pode se inscrever no modulo medicina 3°, o 
candidato que estiver matriculado e cursando do 4° período em 
diante SOMENTE poderá se inscrever no modulo medicina 4°. 
Qualquer inscrição feita em desacordo com este item será 
INVALIDADA e o candidato não terá direito a qualquer 
ressarcimento ou reembolso financeiro.  
 

5.15 Transcorridos 30 (trinta) minutos do início da prova objetiva de 
múltipla escolha, o candidato receberá seu cartão-resposta, onde 
deverá assinalar, para cada questão, uma única opção; 

5.16 A cartão-resposta não poderá ser substituído, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato 5arca-la adequadamente; 

5.17 Questões marcadas contendo mais de uma resposta serão 
anuladas; 

5.18 O candidato deverá entregar ao fiscal de sala todo o material de 
prova. Caso queira anotar seu gabarito deverá solicitar ao fiscal 
papel destinado para este fim; 



 

 

5.19 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala de aplicação 
de provas juntos, mesmo que um ou dois deles já tenha terminado de 
responder às questões; 

5.20 O fiscal de sala poderá, a seu critério, mudar o candidato de sala 
ou de lugar; 

5.21 A presença do candidato à prova será comprovada por meio de 
sua assinatura em documento específico para este fim; 

5.22 O tempo por questão analítico-discursiva de identificação de 
estrutura referente a 2° Etapa é de 1(um) minuto por questão 
marcada em cronômetro pelo fiscal da sala, passado o tempo o 
candidato será avisado a passar para a bancada seguinte onde terá 
novamente 1(um) minuto para identificar e responder a questão e 
assim procedera até o candidato passar pelas 10 questões analítico-
discursiva de identificação de estruturas; 

5.23 Em relação a 2° Etapa na parte das questões analítico-discursivas 
de identificação de estrutura o candidato ao chegar na bancada ou 
ao ser solicitado mudar de bancada deve verificar o numero da 
questão que estará fixo na bancada e responder o nome da estrutura 
na folha de resposta no numero correspondente a questão, caso o 
candidato responda a questão na folha de resposta no numero que 
não corresponde ao da bancada a questão será dada como errada, 
mesmo que a resposta esteja correta;  

5.24 Será atribuída pontuação ZERO à questão analítico-discursiva de 
identificação de estrutura referente a 2° Etapa as provas que:  
a) for escrita a lápis ou caneta que não seja de tinta azul ou preta, 
em parte ou na sua totalidade;  
b) apresentar texto incompreensível ou letra ilegível;  
c) ter a grafia da estrutura escrita de forma incorreta mesmo que seja 
possível compreender o que o candidato quis responder;  
d) ter a resposta da estrutura identificada assinalada em outro 
número que não seja o número correspondente da estrutura;  

 

6. DAS NOTAS PROVAS 
6.1 Cada questão objetiva valera 1 (um) ponto. (Total até 20 pontos) 
6.2 Total de pontos da 1° Etapa 20 Pontos. 
6.3 Sobre a 2° Etapa cada questão (10 questões) analítico-discursivo de 

identificação de estrutura valera 1 (um) ponto (Total até 10 pontos) 
6.4 Total de pontos da 2° Etapa 10 pontos. 
6.5 Total de pontos do Certame 30 pontos (Total até 30 pontos) 

 

7. DAS VAGAS E CURSOS 
 
CURSOS VAGAS 

MEDICINA 4 

ODONTOLOGIA  4 

ENFERMAGEM 4 

Ampla Concorrência  3 

, 
8. SOBRE RECURSOS 



 

 

8.1 Serão aceitos recursos para as questões objetivas referente a 1° 
Etapa até 24h depois da publicação do gabarito preliminar, o 
candidato deve preencher integralmente o formulário do recurso 
disponível no site <http://www.laanato.wordpress.com>; e enviar ao 
e-mail<laanatoufma@gmail.com>; o titulo do e-mail deve ser 
RECURSO PROVA OBJETIVA; 

8.2 Qualquer tentativa de entrar com recurso que não obedeça 
criteriosamente ao item 8.1 será descartado pela banca 
organizadora;  

8.3 A banca analisara os recursos e publicara um gabarito definitivo, 
caso aconteça a necessidade de alteração de gabarito ou anulação 
de questão requisitada por recurso e julgada como procedente será 
descrito isso no gabarito definitivo; 

8.4 Não será permitido o candidato entrar com recurso passado as 24h 
da postagem do gabarito preliminar, e-mail enviado fora do prazo 
serão desconsiderados;  

8.5 Não será permitido o candidato entrar com recurso depois que o 
gabarito oficial for postado nem com um segundo recurso na mesma 
questão que já havia mandando recurso antes;  

8.6 Só será considerado para analise o recurso de candidatos que 
prestaram a prova do seletivo; 

8.7 Não haverá recurso para a 2° Etapa; 
8.8 Na hipótese de ser anulada qualquer questão, o seu valor em pontos 

será atribuído para todos os candidatos participantes do seletivo da 
LAANATO; 

 

11. SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
11.1 O gabarito preliminar será divulgado em até 2(dois) dias depois de 
ocorrido a 1° Etapa; 
11.2 O gabarito oficial será divulgado somente apos analise dos recursos, 
caso não haja recursos enviados dentro dos normas instituídas neste edital 
no item 8.1 ou não haja alteração no gabarito preliminar o gabarito oficial 
será divulgado em ate 5 (cinco) dias apos a aplicação da 1° Etapa.  

 

9.  DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

9.1 O preenchimento das vagas por curso será por meio de processo 
classificatório, obedecendo à ordem decrescente da média final 
obtida; 
 

9.2 Os casos de empate na classificação da 1° Etapa que extrapole o 
quadruplo de vagas de candidatos que podem passar para a 2° 
Etapa, serão resolvidos com a aplicação sucessiva dos seguintes 
critérios:  

a) Maior CR; 
b) idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 

 
9.3 Os casos de empate na classificação final de cada curso, serão 

resolvidos com a aplicação sucessiva dos seguintes critérios:  
a) maior nota na prova analítico-discursiva de identificação de 

estrutura; 
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b) maior nota de desempenho na prova objetiva de múltipla escolha; 
c) maior CR no histórico acadêmico; 
d) idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

10. DO REGISTRO ACADÊMICO  
10.1 Os candidatos aprovados no Seletivo da LAANATO deverão ficar 

atentos ao endereço eletrônico  
<http://www.laanato.wordpress.com>; e nas redes sociais da 
LAANATO para saberem a data, hora e local da 1° aula da liga, onde 
será assinado documento efetivando os candidatos como ligantes da 
LAANATO; 

10.2 Em caso de faltar a 1° aula da liga ou chegar depois que o 
documento efetivando os candidatos já tiver sido passado o 
candidato será desclassificado do seletivo e sua vaga será ocupada 
pelo excedente seguindo a ordem de excedentes classificados por 
pontuação; 

10.3 Em caso de faltar a 1° aula da liga o ligante faltoso terá um prazo 
de 48h para apresentar a justificativa da ausência, essa justificativa 
só será aceita via e-mail <laanatoufma@gmail.com>; com o titulo 
AUSÊNCIA 1° AULA JUSTIFICATIVA. 

10.4 Só serão aceitos como justificativa; doença (com atestado 
médico), vitima de crimes (com boletim de ocorrência feito na 
máximo em 3 dias), todos esses documentos devem ser enviados 
em anexo para o e-mail <laanatoufma@gmail.com>; com o titulo 
AUSÊNCIA 1° AULA JUSTIFICATIVA. 

10.5 Não serão aceitos justificativas para atraso na 1° aula depois que 
passado a lista de freqüência e o documento a ser assinado pelos 
novos membros.    
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ANEXO A – CONTEÚDO PROGRAMATICO PARA 1° ETAPA 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA LIGA DE ANATOMIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -2019.1 
 

1) Medicina  
a) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE NO 2° 

SEMESTRE de Medicina  
 
CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA   

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Planos anatômicos  

Termos de movimento  

 
 

2) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE NO 3° 
SEMESTRE de Medicina 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA  

Sistema Respiratório e suas características anatômicas 

Sistema Renal e suas características anatômicas 

Sistema Digestório e suas características anatômicas 

Sistema Reprodutor e suas características anatômicas  

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

 
 

3) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 4° 
SEMESTRE OU SUPERIOR de Medicina  
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA 

Região Anterior do Punho 

Região Poplítea 

Região Axilar 

Região Carotídea 

Região Parotídea 

Região Supra Mesocólica 

Retro Peritônio 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Pelve e Cavidade Pélvica Masculino e Feminino 

Períneo Masculino e Feminino 

Região Infra Mesocólica 

Região Mamaria  

Região do Trígono Femoral 

 
 



 

 

 

2) Odontologia  

a) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 2° 
SEMESTRE OU SUPERIOR de Odontologia  
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA 

Sistema Circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Sistema Respiratório e suas características anatômicas 

Sistema Digestório e suas características anatômicas 

Sistema Urogenital e suas características anatômicas   

Músculos da Face, Mastigação e do pescoço 

Estudo das Articulações. Articulações da cabeça e ATM. 

Sistema Nervoso Central e Periférico 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Planos e Eixos anatômicos 

Termos de movimento 

 

4) Ampla Concorrência  
a) Para alunos matriculados em qualquer curso da área da saúde 

da UFMA que já tenham cursado pelo menos Anatomia I e que 
não seja oriundo de MEDICINA, ODONTOLOGIA E 
ENFERMAGEM. 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA   

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Planos anatômicos  

Termos de movimento  

 

5) Treineiro   
a) Para qualquer aluno matriculado em qualquer curso da área da 

saúde da UFMA tendo cursado Anatomia I ou não. 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA   

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Planos anatômicos  

Termos de movimento  

 
 

6) Enfermagem  
a) Para alunos matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 2° 

SEMESTRE OU SUPERIOR de Enfermagem 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA 

Sistema Ósseo  

Sistema Articular  

Sistema Muscular  

Sistema Nervoso 

Sistema Circulatório  



 

 

Sistema Respiratório  

Sistema Digestivo  

Sistema Urinário  

Sistema Reprodutor 

Nomenclatura Anatômica  

Planos e Eixos do corpo humano  

Termos de movimento 

 
 
 
 

ANEXO B – CONTEÚDO PROGRAMATICO PARA 2° ETAPA 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA LIGA DE ANATOMIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -2019.1 
 
 

1) Medicina  
 

a) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE NO 2° 
SEMESTRE de Medicina 

 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA PRATICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTARA 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

 

b) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE NO 3° 
SEMESTRE de Medicina 

 

CONTEÚDOS PARA A PROVA PRATICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTARA 

Sistema Respiratório  

Sistema Renal  

Sistema Digestório  

Sistema Reprodutor  

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 
 

c) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 4° 
SEMESTRE OU SUPERIOR de Medicina  

 
CONTEÚDOS PARA A PROVA PRATICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTARA 

Região Anterior do Punho 

Região Poplítea  

Região Axilar 

Região Carotídea 

Região Parotídea 

Região Supra Mesocólica 

Retro Peritônio  

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 



 

 

Região Infra Mesocólica 
 
 
 

2) Para Alunos Matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 2° 
SEMESTRE OU SUPERIOR de Odontologia  
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA PRATICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTARA 

Sistema Circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 

Sistema Respiratório 

Sistema Digestório 

Sistema Urogenital 

Músculos da Face, Mastigação e do pescoço  

Estudo das Articulações. Articulações da cabeça e ATM. 

Sistema Nervoso Central e Periférico 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

 

3) Para alunos matriculados OBRIGATORIAMENTE DO 2° 
SEMESTRE OU SUPERIOR de Enfermagem 

 
CONTEÚDOS PARA A PROVA PRATICA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTARA 

Sistema Ósseo  

Sistema Articular  

Sistema Muscular  

Sistema Nervoso 

Sistema Circulatório  

Sistema Respiratório  

Sistema Digestivo  

Sistema Urinário  

Sistema Reprodutor 

Nomenclatura Anatômica  

Planos e Eixos do corpo humano  

Termos de movimento 

 
 

4) Treineiro  
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA   

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

 

5) Ampla Concorrência  
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA OBJETIVA   

Ossos do Corpo Humano  (Todos) 

Músculos do Corpo Humano (Todos) 

Sistema circulatório (Venoso e Arterial) do corpo Humano. 
 


