
CADERNO DE PROVA 
 
Nome____________________________ Data_________ 
 
Inscrição________ Assinatura_____________________ 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 

 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 

 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

INSTRUÇÕES 
(Leia atentamente antes de iniciar as provas) 

 

Neste caderno, você vai encontrar 40 questões de múltipla escolha. 

1. Leia com atenção cada questão da prova. 

2. Verifique se há falhas de impressão no caderno de provas. 

Havendo, solicite sua troca antes de iniciar a prova. 

3. Ao receber o Cartão de Respostas, verifique: 

         a) se estão corretos o seu nome, seu código e o cargo; 

         b) se ele corresponde ao cargo escolhido; 

4. Para preenchimento do Cartão de Respostas, use somente 

caneta esferográfica preta. 

5. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

6. O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou 

rasurado. Não lhe será fornecido outro. 

7. O tempo de duração total da prova é de três horas. 

8. Após o período de sigilo que é de 1 hora você poderá sair da sala 

com sua folha rascunho de gabarito. 

9. Este caderno não poderá ser levado embora. 

10. Em caso de dúvida chame os fiscais de sala. 

 
 

Boa Prova! 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SÁUDE 

 
1. Os recursos financeiros do SUS são 
depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados 
sob: 
A. Fiscalização do Ministério da Saúde. 
B. Fiscalização dos respectivos Conselhos 

de Saúde.  
C. Autorização e fiscalização do Gestor de 

Saúde. 
D. Autorização do Fundo Monetário 

Internacional. 
 
2. A política social implantada na criação 
SUS implicou em mudanças substantivas 
em vários campos. Todas estas mudanças 
dificultaram a implementação dessa nova 
política de saúde. Desta forma foi 
necessária sua regulamentação, que foi 
estabelecida no final de 1990, nos 
seguintes atos: 
A. Lei 7.498/86 e Decreto 8.080 de 1990. 
B. Portaria Ministerial 458/87 e Decreto 

8.142/90. 
C. NOB-SUS 01/91 e NOB-SUS 01/02. 
D. Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90.  
 
3. Com a implementação da Política 
Nacional de Humanização, o SUS pretende 
consolidar quatro marcas específicas, 
sendo uma delas: 
A. As unidades de saúde não devem 

garantir gestão participativa aos seus 
trabalhadores e usuários. 

B. Redução das filas e do tempo de 
espera, com ampliação do acesso e 
atendimento acolhedor e resolutivo 
baseado no critério da classificação de 
risco.  

C. As unidades de saúde garantirão a 
informatização de todo componente da 
rede pública, permitindo a 
verticalização das informações do 
sistema de saúde. 

D. As unidades de saúde garantirão 
parcialmente as informações ao 
usuário e o acompanhamento de 
pessoas de alguma rede social 
determinada pelo sistema. 

 
4. Políticas Públicas são a materialização 
do Estado. No caso da saúde, temos 
políticas públicas que se materializam na 
forma de: 
A. Programas de atenção básica à saúde.  
B. Ações integradas de saúde. 
C. Sistema Único de Saúde. 
D. Estratégia e planejamento em saúde. 
 
5. A vigilância em saúde, para ter uma boa 
atuação, deve dispor de dados indicativos. 

As informações que refletem o estado de 
saúde de pessoas em uma comunidade são 
denominadas de: 
A. Taxa de Mortalidade Infantil (TMI). 
B. Produto Interno Bruto (PIB). 
C. Expectativa de Vida da População 

(EVP). 
D. Indicadores de Saúde (IS).  
 
6. O critério isolado utilizado pelo 
Ministério da Saúde para classificar como 
casos de AIDS num portador do vírus HIV 
é: 
A. Sarcoma de Kaposi.  
B. Candídiase oral. 
C. Tuberculose pulmonar cavitária. 
D. Diarréia há 30 ou  mais dias. 
 
7. A Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde 01/96 (NOB-SUS 01/06) 
orienta os principio e diretrizes do sistema, 
incluindo a saúde do trabalhador, como 
campo de atuação da atenção à saúde. A 
partir dessa norma foi elaborada a: 
A. Norma Operacional Básica SUS 

01/2000 (NOB-SUS 01/2000). 
B. Norma Operacional da Saúde do 

Trabalhador 01/98 (NOST 01/98).  
C. Portaria Ministerial 1.339/99. 
D. Portaria Ministerial 3.120/98. 
 
8. Apesar da prioridade do Sistema Único 
de Saúde em avançar na política 
preventista, o sistema: 
A. Não pode deixar de atuar também na 

prevenção terciária que foca a 
recuperação.  

B. Deve deixar o atendimento relacionado 
ao tratamento. 

C. Deve atuar exclusivamente na 
prevenção primária. 

D. Deve atuar prioritariamente nas ações 
de prevenção secundária. 

 
9. A maior parte dos serviços de atenção 
básica em uma localidade seria prioridade 
do: 
A. Serviço Estadual de Saúde. 
B. Serviço federal de Saúde. 
C. Serviço Municipal de Saúde.  
D. Dos órgãos e agências federais de 

saúde.  
 
10. Sobre a Lei Nº 8.142/90 é correto 
afirmar que: 
A. Estabelece em cada esfera de governo, 

os Conselhos de Saúde em caráter 
permanente e consultivo. 

B. Estabelece que os conselhos de saúde 
atuem na formulação e no controle da 
execução da política de saúde, 
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inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros.  

C. Estabelece a composição paritária 
entre trabalhadores, usuários e 
gestores, cada um com um terço de 
representação nos Conselhos de 
Saúde. 

D. Estabelece que as conferências 
municipais e estaduais, devem se 
realizar de dois em dois anos, e a 
nacional, de quatro em quatro anos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A respeito da Fratura de Colles, fratura 
muito freqüente em idosos com 
osteoporose, assinale a alternativa 
incorreta: 
A. O indivíduo apresenta limitação dos 

movimentos do punho, falanges, 
dificuldades em realizar prono-
supinação do antebraço devido ao 
edema e o quadro álgico muito 
intenso. 

B. Alguns problemas podem ocorrer 
durante o processo de reabilitação. 

C. A fratura implica apenas em um 
antebraço e uma mão impotente 
funcionalmente. 

D. Pode desencadear Artrite pós 
traumática. 

 
12. Osteomielite é, em princípio, 
inflamação óssea, usualmente causada por 
infecção, bacteriana ou fúngica, que pode 
permanecer localizada ou difundir-se, 
comprometendo medula, parte cortical, 
parte esponjosa e periósteo. Considere as 
afirmativas a seguir sobre essa 
inflamação: 
I. Nas crianças ou adultos com 
infecções ósseas recentes a partir da 
circulação sanguínea, os antibióticos 
são o tratamento mais eficaz. 

II. A área que está por cima do osso 
pode inflamar-se e inchar e o 
movimento pode ser doloroso. 

III. As infecções ósseas provocadas por 
infecções nos tecidos moles 
adjacentes ou por invasão direta 
causam dor e inchaço na zona 
localizada por cima do osso; podem 
formar-se abscessos nos tecidos 
circundantes. 

IV. Nunca a cura pode exige a extirpação 
do osso infectado. 

Quais afirmativas estão corretas: 
A. I, II e III 
B. II, III e IV 
C. I, II, III e IV  
D. Nenhuma das afirmativas. 
 

13. Sobre as Fraturas da cabeça do Rádio, 
assinale a alternativa incorreta. 
A. A grande maioria dos traumas que 

ocasionam este tipo de fratura ocorre 
por ação indireta de forças, o que 
ocasiona um trauma, com ação sobre 
a cabeça do rádio contra o capítulo 
umeral. 

B. A fratura isolada da cabeça do rádio 
pode a princípio não apresentar muitos 
achados físicos, no entanto a dor na 
face lateral do cotovelo geralmente é 
muito intensa. 

C. A movimentação ativa não é limitada 
pela dor incapacitante. 

D. O diagnóstico clínico costuma ser 
estabelecido pela movimentação 
passiva do examinador sobre o 
cotovelo acometido. 

 
14. Com relação aos cuidados pós-
operatórios em caso de Fratura no Colo do 
Fêmur, assinale a alternativa que não está 
correta. 
A. A meta primaria da assistência pós-

operatória é fazer com que o paciente 
levante e se mova o mais lentamente 
possível.  

B. É interessante para esse paciente que 
faça parte de seu plano de assistência 
de ambulação limitada com um 
andador, independência nas 
transferências, a mobilidade na 
cadeira de rodas. 

C. A fixação interna no local de fratura 
permite movimentação e sustentação 
de peso precoce no membro 
envolvido, o que diminui as 
complicações de repouso no leito, 
edema, atrofia muscular, contraturas 
se tecidos moles e osteoporose. 

D. Ao deitar de lado, usar sempre um 
travesseiro entre as pernas. 

 
15. Quando um ou mais ossos da bacia 
quebram ou sofrem fissuras, temos uma 
fratura pélvica. Consistem em Sintomas de 
Fratura Pélvica, exceto: 
A. Hematomas. 
B. Insensibilidade.  
C. Inchaço. 
D. Dormência ou formigamento na área 

genital ou parte superior da perna. 
 
16. A respeito da Luxação do Cotovelo, 
assinale a alternativa incorreta. 
A. Ao luxar cotovelo, o paciente sentirá 

uma dor intensa e não será capaz de 
mover esta junta, que parecerá 
deformada e começará a inchar. 

B. Antes de procurar ajuda médica, o 
indivíduo deve tentar imobilizar o 
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braço e procure ajuda médica 
imediatamente. 

C. A malformação congênita das 
superfícies articulares não resulta em 
luxação.  

D. São usados analgésicos, sedativos ou 
anestesia local para um maior 
conforto. 

 
17. Um paciente de 30 anos sofreu queda 
de uma laje há cerca de duas horas; 
apresenta dor e deformidade. O exame de 
RX detecta fratura cominutiva do terço 
médio para distal do úmero. Além de ser 
obrigatório o exame vascular da 
extremidade acometida, deve-se dar 
especial atenção à função sensitiva e 
motora do nervo: 
A. Mediano. 
B. Subescapular. 
C. Axial. 
D. Radial.  
 
18. Com relação às lesões associadas com 
a instabilidade crônica do joelho, é correto 
afirmar que as lesões: 
A. meniscais laterais são as mais 

frequentes. 
B. condrais precedem as lesões 

meniscais. 
C. meniscais não são progressivas. 
D. meniscais mediais são as mais 

freqüentes.  
 
19. São fatores de risco para osteoporose: 
A. Obesidade, baixa ingestão de 

proteínas, consumo excessivo de café, 
atividade física excessiva. 

B. Raça amarela, uso de 
antiinflamatórios, mulher 
prémenopausa. 

C. Baixa ingestão de leite, raça negra, 
tabagismo. 

D. Hereditariedade, tabagismo, etilismo.  
 
20. Sobre patologia da coluna cervical, 
assinale a alternativa correta. 
A. A síndrome de Grisel se caracteriza 

como uma luxação traumática entre o 
occipício e o atlas, geralmente 
decorrente de trauma direto, em 
acidentes automobilísticos. 

B. A subluxação atlantoaxial é a alteração 
cervical mais comum em pacientes 
com artrite reumatóide, ocorrendo em 
um de cada 15 pacientes com doenças 
clínicas.  

C. Na avaliação de uma compressão 
radicular por hérnia discal, a 
tomografia pós-mielografia é a opção 
de escolha por apresentar alta 
sensibilidade e especificidade. 

D. Na mielopatia cervical por hérnia discal 
aguda, o tratamento de escolha é 
conservador, baseado em analgésicos 
e fisioterapia. 

 
21. Em relação à epifisiólise proximal do 
fêmur, assinale a alternativa incorreta. 
A. O escorregamento ocorre na camada 

hipertrófica da placa epifisária. 
B. O colo do fêmur desvia no sentido 

anterior e inferior em relação à cabeça 
do fêmur. 

C. A raça negra é mais freqüentemente 
acometida. 

D. O sexo masculino é mais acometido 
que o feminino. 

 
22. Em relação aos processos infecciosos 
ósteo-articular, assinale a alternativa 
incorreta. 
A. O diagnóstico da osteomielite 

hematogênica aguda é eminentemente 
clínico. 

B. A velocidade de sedimentação das 
hemácias pode estar sempre baixa nas 
fases iniciais da osteomielite 
hematogênica aguda. 

C. Condrólise sem luxação e necrose 
avascular sem luxação são seqüelas da 
artrite séptica do quadril. 

D. Na osteomielite crônica, o seqüestro é 
um fragmento ósseo necrosado e 
infectado. 

 
23. Todas as síndromes abaixo fazem 
parte do diagnóstico diferencial da cérvico-
braquialgia discal, exceto. 
A. Síndrome de Pancoast. 
B. Síndrome da periartrite do ombro.  
C. Síndrome do túnel do carpo.  
D. Síndrome de Linburg. 
 
24. Atualmente o melhor exame 
complementar para avaliação da hérnia 
discal cervical é: 
A. tomografia computadorizada. 
B. mielografia.  
C. radiografia dinâmica. 
D. ressonância magnética. 
 
25. O que se entende por lesão de Essex-
Lopresti? 
A. Fratura da cabeça do rádio, lesão da 

membrana interóssea e da articulação 
rádio-ulnar distal. 

B. Fratura da estilóide ulnar e da 
articulação rádio-ulnar distal. 

C. Fratura da cabeça do rádio e do 
olécrano. 

D. Fratura do olécrano e lesão da 
membrana interóssea. 
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26. Um dos problemas ortopédicos mais 
comuns nos idosos é a fratura do quadril, 
ou mais exatamente, fratura da porção 
mais proximal do fêmur na área articular. 
Sobre esse problema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. O trocânter maior fica muito alto e 

posteriorizado. 
II. A fratura pode ser alta (subcapital), 

transcervical ou basal. 
III. O tratamento cirúrgico é sempre 

obrigatório. 
IV. A perna fica encurtada e em rotação 

externa. 
V. Tentativas de movimentação causam 

dor intensa. 
 

Estão corretas: 
A. I – II – IV 
B. II – III – V 
C. I – II – IV – V  
D. I – II – III – V 
 
27. O agente etiológico mais comumente 
encontrado na artrite séptica de pacientes 
com doença falciforme é: 
A. Staphilococcus epidermitis. 
B. Streptococcus sp. 
C. Staphilococcus aureus.  
D. Pseudomonas aeruginosa. 
 

28. Na Síndrome Compartimental do 
Membro Superior, qual o achado mais 
precoce e sensível? 
A. Ausência de pulso. 
B. Cianose. 
C. Parestesia. 
D. Dor.  
 
29. Considerando-se fraturas expostas dos 
ossos da perna, assinale a alternativa 
correta. 
A. Nas fraturas expostas com lesão de 

feixe vascular, a limpeza cirúrgica 
pode ser dispensada para que haja 
uma reparação mais rápida do feixe. 

B. A classificação de Gustillo para as 
fraturas expostas considera o grau de 
contaminação da ferida, o grau de 
energia do trauma, as lesões de partes 
moles incluindo pele, músculos e vasos 
e a lesão óssea propriamente dita.  

C. De preferência deve-se usar antibiótico 
bacteriostático. 

D. Em se tratando de prevenção de 
infecções, a antibióticoterapia é mais 
importante que a limpeza. 

 
30. Assinale a alternativa que contém a 
classificação correta quanto ao 
prognóstico de uma fratura de 
extremidade distal do rádio e que 
apresenta lesão da placa de crescimento. 

A. Pior prognóstico no tipo Salter – Harris 
I e IV, quando a epifisiolistese ocorre 
na camada proliferativa e lesa a 
cartilagem articular. 

B. Melhor prognóstico quando ocorre na 
camada calcificada, depois da 
deposição de cálcio nas células 
cartilaginosas, o que proporciona 
crescimento compensatório do osso. 

C. Pior prognóstico no tipo Salter – Harris 
III e IV, devido ao acometimento da 
camada germinativa e da cartilagem 
articular.  

D. Pior prognóstico no tipo Salter – Harris 
II e IV, devido ao acometimento da 
camada germinativa que é a camada 
mais próxima da epífise. 

 
31. O manguito rotador compreende os 
seguintes músculos: 
A. deltóide, subescapular, infra-espinhal 

e redondo menor. 
B. deltóide, serrátil anterior e escaleno. 
C. supra-espinhal, subescapular, infra-

espinhal e redondo maior. 
D. supra-espinhal, supra-escapular, infra-

espinhal e redondo menor.  
 
32. Sobre o ombro, assinale a alternativa 
correta. 
A. O ligamento trapezóide conecta a 

clavícula ao acrômio, sendo 
responsável pela estabilidade da 
articulação acrômio-clavicular. 

B. O músculo bíceps do braço apresenta 
uma cabeça proximal e duas cabeças 
distais. 

C. O músculo peitoral menor tem sua 
inserção no terço proximal do úmero. 

D. O manguito rotador é formado pelos 
tendões dos músculos redondo menor, 
supra-espinhal, infra-espinhal e 
subescapular.  

 
33. Sobre o metabolismo ósseo, é correto 
afirmar que: 
A. os osteoclastos são as células 

responsáveis pela formação óssea. 
B. o PTH, produzido pela paratireóide, 

estimula a formação óssea. 
C. a calcitonia inibie a reabsorção óssea.  
D. níveis séricos elevados de cálcio 

estimulam a produção do PTH. 
 
34. Sobre patologia da coluna cervical, 
assinale a alternativa correta. 
A. A síndrome de Grisel se caracteriza 

como uma luxação traumática entre o 
occipício e o atlas, geralmente 
decorrente de trauma direto, em 
acidentes automobilísticos. 

B. A subluxação atlantoaxial é a alteração 
cervical mais comum em pacientes 
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com artrite reumatóide, ocorrendo em 
um de cada 15 pacientes com doenças 
clínicas.  

C. Na avaliação de uma compressão 
radicular por hérnia discal, a 
tomografia pós-mielografia é a opção 
de escolha por apresentar alta 
sensibilidade e especificidade. 

D. Na mielopatia cervical por hérnia discal 
aguda, o tratamento de escolha é 
conservador, baseado em analgésicos 
e fisioterapia. 

 
35. Sobre o exame físico do pé e 
tornozelo, assinale a alternativa correta. 
A. O teste da gaveta anterior do 

tornozelo é utilizado para avaliação da 
integridade da sindesmose tibiofibular 
distal. 

B. O teste do estesse em valgo do 
tornozelo é utilizado para testar a 
integridade do ligamento 
fibulocalcâneo. 

C. O teste da rotação externa do talus é 
utilizado para avaliação de lesão do 
ligamento deltóide. 

D. Quando há bloqueio da movimentação 
da articulação subtalar, não ocorre a 
varização normal do retropé durante o 
teste da ponta dos pés.  

 
36. Paciente sofreu fratura no antebraço 
direito e foi imobilizado com gesso circular. 
Cerca de 12 h após colocação do gesso ele 
procurou o serviço de emergência com 
edema acentuado e cianose daquela 
extremidade, além de dor insuportável no 
local da fratura. Neste caso, a conduta de 
urgência correta é: 
A. elevar o local afetado. 
B. colocar calor local. 
C. prescrever antiinflamatórios.  
D. retirar o gesso.  
 
37. Paciente chega ao pronto-socorro, 
proveniente de uma unidade da periferia, 
trazendo relato de fratura de Bennett. 
Trata-se da seguinte lesão: 
A. fratura – luxação da quinta metacarpo 

falangeana.  
B. fratura – luxação da primeira 

metacarpo falangeana.  
C. fratura do semilunar.  
D. fratura do trapezóide. 
 
38. Um paciente com fratura de trocânter 
maior do fêmur apresenta hipotonia do 
glúteo médio. Qual dos testes abaixo serve 
para verificar a insuficiência do músculo 
glúteo médio? 
A. Teste de Patrick. 
B. Teste de Fabere. 
C. Teste de Trendelemburg.  

D. Teste de Tomas. 
 
39. Paciente sofreu acidente quando 
trabalhava dentro da galeria de esgoto, 
apresentando fratura de fêmur exposta 
com laceração maior de que 10cm, grave 
esmagamento com cominução possível de 
cobrir com partes moles. De acordo com a 
classificação de Gustilo – Anderson em 
qual das alternativas se enquadra o caso 
clínico acima? 
A. Grau II. 
B. Grau III A. 
C. Grau III B.  
D. Grau III C. 
 
40. Paciente de 40 anos sofreu trauma 
devido a acidente de carro em que bateu 
com o joelho flexionado e o quadril em 
flexão e aduzido no painel do veículo. 
Quando o paciente foi atendido no Pronto 
Socorro, seu membro comprometido 
estava encurtado, rodado internamente e 
aduzido. Com este quadro clínico, qual o 
possível diagnóstico? 
A. Luxação anterior do quadril. 
B. Luxação posterior do quadril.  
C. Luxação central do quadril. 
Luxação superior do quadril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista                                    Concurso Público nº 01/2010 

8                                         ari Assessoria e Consultoria Ltda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Concurso Público nº 01/2010                                  Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

Cestari Assessoria e Consulto                                             9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista                                    Concurso Público nº 01/2010 

10                                       stari Assessoria e Consultoria Ltda 

 
 
 

REALIZAÇÃO 
 
 
 
 

         Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
 
 
 
 
 
 
 

           Cestari Assessoria e Consultoria Ltda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES 
Tel. 16 3043 0681 

internet: www.cestariconsultoria.com.br 
E-mail: atendimento@cestariconsultoria.com.br 
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