
MÉDICO ORTOPEDISTA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
1. A perda permanente de relação articular, caracterizada 
por edema, dor, deformidade e resistência elástica, com 
prejuízo da função articular, é a definição de: 
 
(A) artrodese 
(B) fratura 
(C) entorse 
(D) luxação 
 
2. Paciente apresenta insuficiência renal crônica e está em 
regime de hemodiálise 3 vezes por semana. Dosagem do 
cálcio sérico 13mg/100mL e dosagem de paratormônio 
1000 picogramas. A alteração radiológica patognomônica 
desta doença é: 
 
(A) osteoclastomas 
(B) osteoporose difusa 
(C) imagens hipodensas nos ossos longos 
(D) reabsorção subperiostal das falanges dos dedos das mãos 
 
3. Uma menina de 15 meses é trazida à consulta 
pediátrica. A queixa da mãe é que a criança vêm 
mancando desde que começou a andar. No exame físico, 
você observa que, além da alteração da marcha, a perna 
direita é mais curta que a esquerda e a abdução da 
articulação coxofemoral direita é limitada. O diagnóstico 
mais provável é: 
 
(A) luxação congênita do quadril 
(B) sinovite transitória do quadril 
(C) epifisiólise 
(D) paralisia cerebral 
 
4. Um menino com 10 meses de idade apresenta aumento 
de volume do joelho direito, doloroso, de instalação 
súbita, sem trauma evidente. Não há relato de febre, seu 
estado geral é bom e não há outras alterações 
observáveis ao exame físico. Para avaliação diagnóstica, 
deve-se solicitar o seguinte exame complementar: 
 
(A) prova do laço 
(B) tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA) 
(C) contagem de plaquetas 
(D) hemograma 
 
5. Os recentes jogos pan-americanos trouxeram forte 
estímulo às práticas esportivas, fazendo aflorar inúmeras 
vocações latentes. Contudo, ao lado dos seus 
inquestionáveis benefícios, os esportes podem ocasionar 
diversas lesões, dentre elas a epicondilite medial. Causa 
de dor incapacitante, acompanhada de sinais 
inflamatórios no cotovelo, no nível da inserção do tendão 
flexor radial do carpo, este problema osteoarticular 
tipicamente ocorre em jogadores de: 
 
(A) basquete e golfe 
(B) tênis e basquete 
(C) golfe e beisebol 
(D) beisebol e tênis 
 
6. Menina de 10 anos sofreu ferimento perfurante no 
calcanhar direito há 9 dias. Há 4 dias, queixa-se de dor 
local progressiva, edema leve, hiperemia e aumento de 
calor local, associado a adinamia, hiporexia e febre. 
Radiografia simples do pé direito sem alterações. 
Cintilografia com Tc99: aumento de captação do 
radioisótopo na tuberosidade do calcâneo direito. O 
diagnóstico e o agente etiológico mais provável são: 
 
(A) osteomielite; Cândida sp 
(B) pioartrite; Pseudomonas aeruginosa 
(C) osteomielite; Clostridium sp 

(D) osteomielite; Pseudomonas aeruginosa 
 
7. Em relação à hérnia de disco L5-S1, é correto afirmar: 
 
(A) o reflexo patelar pode estar diminuído 
(B) pela localização, o sinal de Lasègue está ausente 
(C) o reflexo aquileu pode estar diminuído 
(D) os distúrbios esfincterianos são típicos dessa localização 
 
8. Em relação aos reumatismos de partes moles, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
(A) a manobra de Finkelstein é utilizada no diagnóstico da 
tenossinovite De Quervain 
(B) a fasciíte plantar é causada mais comumente por um 
esporão calcâneo 
(C) as 2 bursite mais comuns do quadril são a trocanteriana e 
a iliopsoas 
(D) a epicondilite lateral é também chamada de “cotovelo do 
tenista”, enquanto que a medial denomina-se “cotovelo do 
golfista” 
 
9. Doença que pode ser considerada como lesão por 
esforços repetitivos (LER ou DORT): 
 
(A) artrite reumatóide 
(B) síndrome De Quervain 
(C) espondilite anquilosante 
(D) síndrome de Reiter 
 
10. A síndrome do túnel do carpo deve-se à: 
 
(A) compressão do nervo mediano 
(B) degeneração do nervo radial 
(C) compressão do nervo ulnar 
(D) intoxicação por manganês 
 
11. Na tendinite do ombro, a estrutura anatômica mais 
freqüente comprometida é o tendão: 
 
(A) do retorno menor 
(B) do infra-espinhoso 
(C) do supra-espinhoso 
(D) do bíceps 
 
12. São achados freqüentes em discite pós-cirurgica de 
hérnia discal lombar: 
  
(A) elevação da dosagem de hemossedimentação e da 
proteína C reativa 
(B) lombalgia intensa 1-2 semanas após intervalo livre de dor 
ciática após cirurgia 
(C) dor ciática e febre 
(D) raio X da coluna lombar: apagamento da placa 
endocondral e colapso do disco 
 
13. As fraturas osteoporóticas mais comuns são as de: 
 
(A) úmero proximal  
(B) antebraço distal 
(C) fêmur proximal 
(D) vértebras 
 
14. São considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento de osteoporose, EXCETO: 
 
(A) idade maior de 65 anos 
(B) menopausa precoce 
(C) raça negra 
(D) tabagismo 
 
15. Os osteomas fazem parte das manifestações extra-
intestinais da síndrome de Gardner e são encontrados, 
com maior freqüência: 
 



(A) na bacia e nos fêmures 
(B) nos ossos longos 
(C) nos ossos do crânio e na mandíbula 
(D) na coluna vertebral 
 
16. O sarcoma de Ewing é uma neoplasia maligna, que se 
origina de células do (a): 
 
(A) perióstio  
(B) cartilagem 
(C) medula óssea 
(D) gordura 
 
17. A luxação da cabeça do rádio, em associação com 
uma fratura da ulna, caracteriza a fratura de: 
 
(A) Barthon 
(B) Monteggia  
(C) Smith 
(D) Collins  
 
18. Nas fraturas de escápula e clavícula é correto afirmar:  
 
(A) a maioria das fraturas da escápula desvia pouco e pode 
ser tratada com tipóia  
(B) as fraturas da escápula são freqüentes 
(C) as fraturas de clavículas de adultos completas, de tércio 
médio, não sofrem ação muscular 
(D) as pseudoartroses de clavícula dão muitos sintomas 
clínicos 
 
19. Nas síndromes compressivas do membro superior, é 
correto afirmar: 
 
(A) a compressão do nervo ulnar no canal de Guyon causa 
hipoestesia nos dedos mínimo, anular e médio 
(B) na síndrome do desfiladeiro torácico, os troncos do plexo 
braquial podem ser comprimidos entre o processo coracóide, 
o músculo peitoral maior e a membrana costocoracoidea    
(C) a manobra de Adison é a palpação do pulso radial, com 
abdução do ombro, rotação da coluna cervical e inspiração 
profunda 
(D) o sinal de Phalen provoca hipoestesia ou hiperestesia no 
território inervado pelo nervo radial 
 
20. Com relação a osteoporose, é correto afirmar: 
 
(A) no homem, a causa mais comum é a hormonal 
(B) o cálcio e o fósforo sério estão aumentados 
(C) na maioria das vezes, está relacionada a problemas renais 
(D) apresenta diminuição da atividade osteoblástica e 
predomínio da atividade osteoclástica  
 
21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da 
Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
 
Assinale a alternativa que indica o significado dessa 
afirmação: 
 
(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de 
doenças que acometem o homem 
(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida 
como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de 
iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor 
saúde 
(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, 
exceto os que tiverem plano de saúde 
(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar 
a organização das políticas publicas e os serviços de saúde e 
suas ações. 
 

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção 
primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS: 
 
(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-
médicos juntos às comunidades 
(B) é a preocupação com o atendimento da demanda 
espontânea da comunidade 
(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo 
assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as 
necessidades da população 
(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres 
que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de 
saúde 
 
23.  O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos 
para as 3 esferas de governo (federal, estadual e 
municipal).  
 
Os princípios fundamentais do SUS são: 
 
(A) descentralização, universalidade, participação e 
hierarquização  
(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização 
(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização 
e participação popular 
(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade 
 
24. Constitui um importante indicador da qualidade de 
vida de uma população: 
 
(A) taxa de mortalidade infantil 
(B) taxa de mortalidade materna 
(C) taxa de mortalidade proporcional por doenças infecciosas 
(D) nenhuma das anteriores 
 
25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. 
CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais 
mudanças em seu contexto: 
 
(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo 
necessárias explicações minuciosas a este 
(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina 
paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por 
exemplo, a telemedicina 
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este 
for menor de idade 
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, 
deixando de ser um documento normativo 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  
 

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 



retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
26.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às - a 
 
27. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 
 
29. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 
da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C )“encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 
da dengue” é objeto direto da oração.  
 
30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais. 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
 

(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
32. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B)  Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
34. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
38. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 



(D) Conselho de política monetária 
 
39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


