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1. Em fratura de quadril a uretra posterior se rompe por: 
a) Atrito dos tecidos viscerais. 
b) Ação de fragmentos ósseos. 
c) Lesão prostática de vizinhança. 
d) Tração de aponeurose média do períneo.

 

2. A rotação externa total do membro inferior é observada em 
que tipo de fratura?  
a) Fratura do colo do fêmur. 
b) Fratura transtrocanteriana. 
c) Fratura da diáfise do fêmur. 
d) Fratura-supracondiliana do fêmur. 

 

3. O sinal de tecla tem valor semiótico:  
a) Nas luxações da apófise coracoide. 
b) Nas fraturas de colo úmero. 
c) Nas luxações acrômio-claviculares. 
d) Nas luxações escápulo-umerais. 

 

4. A manobra de Kocher se aplica às reduções: 
a) Nas luxações do cotovelo. 
b) Nas luxações acrômio-claviculares. 
c) Nas fraturas da clavícula. 
d) Nas fraturas de colo de úmero em adução.

 

5. O tipo de fratura mais comum em criança é: 
a) Acavalgada. 
b) Em bisel. 
c) Em ramo verde. 
d) Transversa. 

 

6. Assinale a alternativa correta com relação à fratura do colo 
do fêmur.  
a) Uma fratura pouco evidente radiograficamente.
b) Uma fratura típica dos idosos do sexo feminino, 

essencialmente cirúrgica. 
c) Uma fratura indolor que não causa

marcha. 
d) Uma fratura que cura espontaneamente sem 

tratamento. 
 

7. Qual a complicação mais frequente na fratura do terço 
médio do úmero?  
a) Lesão da artéria umeral. 
b) Lesão dos nervos mediano e radial. 
c) Lesão do nervo mediano. 
d) Lesão do nervo radial. 

 

8. A fratura de Colles é uma fratura de:  
a) Cúbito. 
b) Fíbula. 
c) Rádio. 
d) Tíbia com luxação tíbio-tarsica. 

 
 
 
 

                

 

a uretra posterior se rompe por:  

Tração de aponeurose média do períneo. 

A rotação externa total do membro inferior é observada em 

A manobra de Kocher se aplica às reduções:  

Nas fraturas de colo de úmero em adução. 

O tipo de fratura mais comum em criança é:  

Assinale a alternativa correta com relação à fratura do colo 

Uma fratura pouco evidente radiograficamente. 
Uma fratura típica dos idosos do sexo feminino, 

Uma fratura indolor que não causa distúrbio na 

Uma fratura que cura espontaneamente sem 

Qual a complicação mais frequente na fratura do terço 

 

9. A ruptura dos ligamentos cor
responsável por:  
a) Fratura do acrômio. 
b) Luxação do ombro. 
c) Luxação acrômio-clavicular.
d) Fratura da clavícula. 

 

10. Nas hérnias de disco L5-S1, o refl
é o:  
a) Cremasteriano. 
b) Estiloide. 
c) Cutaneoplantar. 
d) Aquiliano. 

 

11. Qual a parte da uretra masculina é mais frequentemente 
atingida em caso de fratura ou luxação 
a) Prostática. 
b) Membranosa. 
c) Bulbar. 
d) Navicular. 

 

12. Assinale a alternativa correta com relação às 
ligamentares do joelho. 
a) Sempre são acompanhadas de rotura dos meniscos.
b) Dependem do grau para a escolha do tratamento.
c) São em geral de tratamento incruento.
d) São em geral de tratamento cirúrgi

 

13. Assinale a alternativa que contenha um fator imp
nas fraturas expostas. 
a) Tipo de acidente, grau da exposição e imobilização com 

gesso. 
b) Osteossíntese com fios de Kirschnner e tempo de 

exposição. 
c) Tipo da fratura, grau da exposição e tempo da 

exposição. 
d) Tempo de exposição e imobilização com gesso.

 

14. As fraturas do colo do fêmur constituem um problema 
terapêutico devido à possibilidade de:
a) Pseudoartrose e necrose da cabeça femoral e grande 

trocanter. 
b) Necrose da cabeça femoral e de pseudoartrose.
c) Necrose da cabeça femoral.
d) Pseudoartrose. 

 

15. A poliomielite é uma doença causada por u
neurotrópico que lesa: 
a) Placa mioneural. 
b) Corno posterior da medula.
c) Corno anterior da medula.
d) Neurônio periférico. 
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A ruptura dos ligamentos coroide e trapezoide é 

clavicular. 

S1, o reflexo habitualmente abolido 

Qual a parte da uretra masculina é mais frequentemente 
atingida em caso de fratura ou luxação do quadril? 

Assinale a alternativa correta com relação às lesões 

Sempre são acompanhadas de rotura dos meniscos. 
Dependem do grau para a escolha do tratamento. 
São em geral de tratamento incruento. 
São em geral de tratamento cirúrgico. 

Assinale a alternativa que contenha um fator importante 

Tipo de acidente, grau da exposição e imobilização com 

Osteossíntese com fios de Kirschnner e tempo de 

Tipo da fratura, grau da exposição e tempo da 

Tempo de exposição e imobilização com gesso. 

As fraturas do colo do fêmur constituem um problema 
ico devido à possibilidade de: 

Pseudoartrose e necrose da cabeça femoral e grande 

Necrose da cabeça femoral e de pseudoartrose. 
Necrose da cabeça femoral. 

A poliomielite é uma doença causada por um vírus 

Corno posterior da medula. 
Corno anterior da medula. 
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16. Qual achado é característico da luxação 
quadril no tocante aos estudos radiográficos?
a) Teto acetabular horizontal. 
b) Índice acetabular além de 30º. 
c) Ângulo CE de Wilberg menor que 10º.
d) Núcleo epifisário proximal do fêmur hipoplásico.

 

17. Como é classificada a ausência congênita de fíbula e
quinto raio lateral do pé? 
a) Hemimelia paraxial intercalar. 
b) Hemimelia paraxial terminal. 
c) Focomelia intercalar proximal. 
d) Hemimelia transversa terminal. 

 

18. Qual é a articulação mais frequenteme
na hemofilia?  
a) Tornozelo. 
b) Cotovelo. 
c) Quadril. 
d) Joelho. 

 

19. O condrossarcoma raramente afeta:  
a) O metacarpiano. 
b) A escápula. 
c) O ilíaco. 
d) O fêmur. 

 

20. As fraturas-luxações do carpo ocorrem, em su
maioria, em torno do:  
a) Capitato. 
b) Trapézio. 
c) Piramidal. 
d) Semilunar. 

 

21. Em que período do desenvolvimento 
modelo mesenquimal dos ossos longos surge? 
a) 5º semana. 
b) 4º semana. 
c) 3º semana. 
d) 2º semana. 

 

22. Na criança, o polegar em gatilho é causado por uma 
estenose congênita da bainha fibrosa e por espessamento 
secundário do tendão do seguinte músculo: 
a) Abdutor curto. 
b) Abdutor longo. 
c) Flexor curto. 
d) Flexor longo. 

 

23. Em quais articulações são encontrados os nódulos de 
Heberden?  
a) Tarsometatársicas. 
b) Metatarsofalangianas. 
c) Metacarpofalangianas. 
d) Interfalangianas distais. 

 
 
 

                

Qual achado é característico da luxação congênita do 
nte aos estudos radiográficos? 

Ângulo CE de Wilberg menor que 10º. 
Núcleo epifisário proximal do fêmur hipoplásico. 

Como é classificada a ausência congênita de fíbula e do 

Qual é a articulação mais frequentemente comprometida 

luxações do carpo ocorrem, em sua grande 

Em que período do desenvolvimento embrionário, o 
quimal dos ossos longos surge?  

Na criança, o polegar em gatilho é causado por uma 
estenose congênita da bainha fibrosa e por espessamento 

do tendão do seguinte músculo:  

trados os nódulos de 

24. Em qual placa fisária é apresentada a doença de Blount? 
a) Fíbula proximal. 
b) Tíbia proximal. 
c) Fíbula distal. 
d) Tíbia distal. 

 

25. Deve-se ter cuidado para não lesar o ramo do seguinte 
nervo na via de acesso de Thompson para a realização de 
osteossíntese das fraturas do rádi
a) Musculocutâneo. 
b) Circunflexo. 
c) Mediano. 
d) Radial. 

 

26. Observe o caso abaixo e assinale a alternativa que 
corresponde à lesão sofrida por este paciente. 

 
“Paciente portador de fratura da diálise do úmero, com 

incapacidade de extensão do punho e das 

metacarpofalangianas.” 

 
a) Lesão do nervo ulnar. 
b) Lesão do nervo radial. 
c) Lesão do nervo musculocutâneo.
d) Lesão da artéria umeral.

 

27. Qual a primeira conduta a ser tomada num grande trauma 
de face, sem obstrução das vias superiores, com varias 
fraturas e hemorragias?  
a) Reposição da volemia. 
b) Retirada dos fragmentos ósseos e hemostasia.
c) Redução das fraturas com hemostasia.
d) Sedação potente imediata.

 

28. Como é caracterizada a fratura de Le Fort III? 
a) Por fratura-disjunção craniofacial.
b) Por fratura piramidal mediofacial.
c) Por disjunção dentoalveolar.
d) Por disjunção pterigoide

 

29. Qual exame é indicado na pesquisa de hérnia de disco 
intervertebral cervical?  
a) Mielografia. 
b) Tomomielografia. 
c) Tomografia computadorizada.
d) Ressonância magnética.

 

30. O que podemos encontrar em
hérnia discal comprimindo a raiz de L5? 
a) Hipoestesia da panturrilha e fraqueza dos dorsiflexores 

do tornozelo. 
b) Diminuição da força dos extensores dos dedos e do 

hálux e reflexos normais.
c) Hipoestesia do dorso do pé e abolição do ref

aquileu. 
d) Hipoestesia perianal e perda do reflexo cremastérico.
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presentada a doença de Blount?  

se ter cuidado para não lesar o ramo do seguinte 
nervo na via de acesso de Thompson para a realização de 
osteossíntese das fraturas do rádio. Trata-se do nervo:  

Observe o caso abaixo e assinale a alternativa que 
são sofrida por este paciente.  

“Paciente portador de fratura da diálise do úmero, com 

incapacidade de extensão do punho e das articulações 

 
 

Lesão do nervo musculocutâneo. 
Lesão da artéria umeral. 

Qual a primeira conduta a ser tomada num grande trauma 
de face, sem obstrução das vias superiores, com varias 

 
Retirada dos fragmentos ósseos e hemostasia. 
Redução das fraturas com hemostasia. 
Sedação potente imediata. 

Como é caracterizada a fratura de Le Fort III?  
disjunção craniofacial. 

mediofacial. 
Por disjunção dentoalveolar. 

oide. 

Qual exame é indicado na pesquisa de hérnia de disco 

Tomografia computadorizada. 
Ressonância magnética. 

O que podemos encontrar em um paciente portador de 
scal comprimindo a raiz de L5?  

Hipoestesia da panturrilha e fraqueza dos dorsiflexores 

Diminuição da força dos extensores dos dedos e do 
hálux e reflexos normais. 
Hipoestesia do dorso do pé e abolição do reflexo 

Hipoestesia perianal e perda do reflexo cremastérico. 
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31. A condromatose sinovial acontece em virtude de alteração 
de células das membranas sinoviais. Como 
esta modificação?  
a) Hiperplasia. 
b) Metaplasia. 
c) Hipoplasia. 
d) Neoplasia. 

 

32. Que nome é dado à síndrome onde há uma associação de 
encondromatose múltipla e hemangiomas? 
a) Síndrome de Albright. 
b) Síndrome de Maffucci. 
c) Síndrome de Letter. 
d) Síndrome de Thomas. 

 

33. Qual é o tipo de mecanismo de fratura quando um paciente 
apresenta fratura por acunhamento na região anterior do 
corpo vertebral, sem outras lesões associadas? 
a) Flexão-rotação. 
b) Compressão axial. 
c) Extensão. 
d) Flexão. 

 

34. Quais raízes são comprometidas na paralisia
Erb-Duchenne?  
a) C8 – T1. 
b) C6 – C7. 
c) C5 – C6. 
d) C4 – C5. 

 

35. Qual é o grupo muscular que, ao se apresentar encurtado, 
pode ocasionar síndrome de hiperpressão patelar? 
a) Extensor do tornozelo. 
b) Extensor do quadril. 
c) Flexor do tornozelo. 
d) Extensor do joelho. 

 

Analise o poema abaixo, “Psicologia de um Vencido”

Augusto dos Anjos e responda as questões 36, 37 e 38
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro da escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme – este operário das ruínas- 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade orgânica da terra! 

 

                

A condromatose sinovial acontece em virtude de alteração 
de células das membranas sinoviais. Como é denominada 

Que nome é dado à síndrome onde há uma associação de 
encondromatose múltipla e hemangiomas?   

Qual é o tipo de mecanismo de fratura quando um paciente 
r acunhamento na região anterior do 

sem outras lesões associadas?  

Quais raízes são comprometidas na paralisia obstétrica tipo 

o grupo muscular que, ao se apresentar encurtado, 
drome de hiperpressão patelar?  

“Psicologia de um Vencido”, de 
36, 37 e 38: 

 

me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

 

 

los, 

36. Na primeira estrofe, a devida classificação do termo em 
destaque é: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

37. Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu estilo 
literário, é classificado como pré
poesia, podemos afirmar que tem como característica 
fundamental: 
a) A presença da religiosidade. 
b) A natureza interagindo com o eu lírico. 
c) A denúncia da escravidão. 
d) O pessimismo. 

 

38. Na frase “E há de deixar-me apenas os cabelos”, 

me se classifica sintaticamente como:
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo do objeto. 

 

39. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
abaixo: 
Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas.

Espere um momento! Quero falar ___.

a) Estas – essas – contigo.
b) Essas – estas – contigo.
c) Estas – essas – consigo.
d) Essas – estas – consigo.

 

40. Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua:
a) Não entendi por que fomos desclassificados?
b) Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

negócio. 
c) Estamos investigando o porquê desses crimes.
d) Porque não vamos viajar? 

 

41. Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo:

I. Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus.

II. Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado.

III. Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 

salário. 

a) Concessão, conformidade, proporção.
b) Cosequência, concessão, conformidade.
c) Causa, conformidade, proporção.
d) Causa, concessão, comparação.

 

42. Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta:
a) Preferimos isto àquilo. 
b) Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

tecnologia. 
c) Fui compelido a assinar o divórcio.
d) Pela janela, assistimos o assalto. 
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Na primeira estrofe, a devida classificação do termo em 

Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu estilo 
literário, é classificado como pré-modernista. Sobre sua 
poesia, podemos afirmar que tem como característica 

A presença da religiosidade.  
A natureza interagindo com o eu lírico.  
A denúncia da escravidão.  

me apenas os cabelos”, o pronome 
se classifica sintaticamente como: 

 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 

Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas. 

Espere um momento! Quero falar ___. 

contigo. 
contigo. 
consigo. 
consigo. 

abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua: 

Não entendi por que fomos desclassificados? 
Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

Estamos investigando o porquê desses crimes. 
Porque não vamos viajar?  

ernativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo: 

Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus. 

Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado. 

Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 

conformidade, proporção. 
Cosequência, concessão, conformidade. 
Causa, conformidade, proporção. 
Causa, concessão, comparação. 

Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta: 
 

Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

Fui compelido a assinar o divórcio. 
Pela janela, assistimos o assalto.  



     

ITU PS 05/2010 – Superior – Médico Ortopedista  

43. Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 
a alternativa correta: 
Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 

ano, entretanto, ____dois meses que não 

caixas de leite. 

a) Serão dadas – faz. 
b) Será dada – faz. 
c) Será dado – fazem. 
d) Serão dadas – fazem. 

 

44. Dê a função sintática do termo sublinhado na oração 
poder tornou-os cegos. 
a) Adjunto adnominal. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Objeto direto. 

 

45. Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 
advérbio: 
a) Aquele meio era propício para deixá-
b) Combinamos de nos encontrar ao meio dia e 
c) Após análise dos contratos, ficou meio
d) Fomos para Campos de Jordão comprar 

 

46. A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois:
a) Foi ocupada pela população judaica no começo do 

século XX, além de caracterizar-se por altos índices de 
qualidade de vida. 

b) É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal.

c) Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante.

d) Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 
desta porção. 

 

47. Com o fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 
forma incorreta. Assinale-a: 
a) O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 

sendo algumas europeias e outras asiáticas.
b) A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 

países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 
Oriental. 

c) O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990.

d) A independência das repúblicas iugoslavas originou 
apenas a Sérvia e Croácia. 
 
 
 
 
 
 

                

Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 

Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 

ano, entretanto, ____dois meses que não recebemos 

Dê a função sintática do termo sublinhado na oração O 

Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 

-lo depressivo. 
Combinamos de nos encontrar ao meio dia e meia. 

meio desconfiado. 
prar meias de lã. 

A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois: 

pela população judaica no começo do 
se por altos índices de 

É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal. 

século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante. 
Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 

éculo XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 

O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 
sendo algumas europeias e outras asiáticas. 

icação da Alemanha resultou da fusão de dois 
países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 

O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990. 
A independência das repúblicas iugoslavas originou 

48. O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda 

Câmara dos Deputados, que agora será comandada pela 

oposição, os _______. 

Complete as lacunas da atual notícia amplamente 
divulgada, e aponte a alternativa correta:
a) John Boehner – republicanos.
b) Barack Obama – democratas.
c) Barack Obama – republicanos.
d) John McCain – democratas.

 

49. Para aplicar R$ 10.000,00 por 3 meses, Júlia
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros?
a) Opção A – R$ 1.120,00.
b) Opção B – R$ 230,00. 
c) Opção A – R$ 330,00. 
d) Opção B – R$ 1.120,00.

 

50. 1.300.000 vasilhames de suco, com 355 m
reprovados no teste de qualidade. Para a troca 
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta
a) 461.500 m³. 
b) 46.150 m³. 
c) 4.615 m³. 
d) 461,5 m³. 
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O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda do controle da 

Câmara dos Deputados, que agora será comandada pela 

da atual notícia amplamente 
, e aponte a alternativa correta: 

epublicanos. 
mocratas. 

epublicanos. 
emocratas. 

Para aplicar R$ 10.000,00 por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros? 

R$ 1.120,00. 

 
R$ 1.120,00. 

1.300.000 vasilhames de suco, com 355 mℓ cada, foram 
reprovados no teste de qualidade. Para a troca dos 
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta no mínimo: 




