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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Rio de Janeiro 

 
___________ o bailado do povo nas ruas, 
Dançando quadrilhas para lá e pra cá! 
Um silêncio de morte invade o mundo! 

---- Que é que há? 
---- Será Tenório? 
---- Será bomba atômica? 

Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas 
às portas dos cafés. 
____________, porém, 

Como se o País tivesse saído 
da beira do abismo, 
mil bocas de alto-falantes 
___________ alucinadas pela amplidão 
---- Gôôô....ol!!! 

  (Ascenso Ferreira) 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) cessou // derepente // esclamou. 
b) sessou // derepente // exclamam. 
c) cessou // de repente // exclamam. 
d) sessou // de repente // esclamam. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta: 
a) As paroxítonas “Tenório”, e “silêncio”, são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) A palavra “atômica” é uma proparoxítona, assim como “revólver” e “portátil”.   
c) As palavras “saído e “país” obedecem à mesma regra de acentuação. 
d) Os monossílabos “lá” e “cá” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.  
 
03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta: 
a) A separação silábica de a-go-ni-a-do está correta. 
b) O plural de “amplidão” é “amplidões”, assim como o de “cidadão” e “capitão”. 
c) A palavra “alucinadas” tem como sinônimo “arrebatada”. 
d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto). 
 
04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de: 
a) expectativas. 
b) consternação. 
c) terror. 
d) tristeza. 
 
05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca: 
a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação. 
b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País. 
c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil. 
d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do 
País. 
 
06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2) 

cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede 3 cm: 

a) 2 3 cm 
b) 1 cm 
c) 4 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número? 
a) -4 ou 6 
b) -6 ou 6 
c) 36 ou 0 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - A empresa de transporte JP cobra R$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade “A” que fica a 100 
Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade “B” cuja 
distância é o triplo da distância anterior? 
a) R$ 956,00 
b) R$ 899,00 
c) R$ 760,00 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede 50 2 cm? 
a) 1000 cm2 
b) 2000 cm2 
c) 2500 cm2 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Calcular o juro simples que o capital de R$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses? 
a) R$ 750,00 
b) R$ 246,50 
c) R$ 247,72 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais. 
b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e 
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba. 
d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro. 
 
12 - Analise as afirmativas abaixo: 
I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná. 
II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva 
mate e café. 
III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná 
Alfabetizado. 
IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I, II e III estão corretas. 
b) apenas I, III, IV estão corretas. 
c) apenas II, III e IV estão corretas. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - Em relação ao tendão mais freqüentemente lesado na Epicondilite medial: 
a) flexor ulnar do carpo 
b) flexor radial do carpo e pronador redondo 
c) flexor radial do carpo e pronador quadrado 
d) flexor ulnar do carpo e pronador redondo 

 
14 - É diagnóstico diferencial da epicondilite medial do cotovelo exceto: 
a) cervicobraquialgia 
b) tendinite do tríceps 
c) radiculopatia cervical 
d) neuropatia isolada do ulnar 

 
15 - Segundo a classificação de Enneking o Cisto Ósseo Aneurismático é: 
a) lesão benigna latente 
b) lesão benigna ativo 
c) lesão maligna de alto grau 
d) lesão maligna de baixo grau 

 
16 - O tempo para a reconstrução primária e primária retardada para lesão do tendão flexor é, respectivamente: 
a) nas primeiras 15 horas e até 3 semanas após o trauma 
b) nas primeiras 24 horas e até 3 semanas após o trauma 
c) nas primeiras 12 horas e até 2 semanas após o trauma 
d) nas primeiras 6 horas e até 1 semana após o trauma 
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17 - O tipo de tratamento das fraturas da Pelve deve estar baseado na verificação de, EXCETO: 
a) co-morbidades 
b) condição da fratura: aberta ou fechada 
c) grau de instabilidade de lesão  
d) condições hemodinâmicas do paciente no atendimento inicial 

 
18 - Os sinais e sintomas mais importantes da síndrome compartimental são: 
a) dor 
b) hipoestesia 
c) paralisia 
d) todas as alternativas anteriores 

 
19 - São testes para diagnóstico de lesão meniscal: 
a) Teste de Apley e Steinmann 
b) Teste de Thomas 
c) Stress em valgo e varo 
d) Gaveta anterior e posterior 

 
20 - Em relação à histologia da cartilagem articular é correto afirmar: 
a) primeira zona: transição  
b) segunda zona: superficial 
c) terceira zona: profunda 
d) quarta zona: deslizamento 

 
21 - Assinale a alternativa correta quanto às causas de osteoartrose secundária de joelho: 
a) Doença de Gaucher 
b) Doenças endocrinológicas 
c) Hipotireoidismo 
d) Todas as alternativas anteriores 

 
22 - A faixa etária de maior incidência de maus-tratos na infância é: 
a) 0 a 3 anos 
b) 5 a 9 anos 
c) 10 a 13 anos 
d) Acima de 13 anos 

 
23 - Não é considerado sinal geral de violência física na infância: 
a) Atraso entre acidente e tratamento médico. 
b) Lesões em várias partes do corpo, ou lesões bilaterais. 
c) Lesões compatíveis com a idade ou com o desenvolvimento psicomotor da criança. 
d) História ou exame físico demonstrando sinais de lesões freqüentes, ditas “acidentais”. 

 
24 - São diagnósticos diferenciais da Doença Tromboembólica na ortopedia, exceto: 
a) celulite 
b) cisto de Baker volumoso ou roto 
c) tumor de partes moles 
d) rupturas musculares  

 
25 - A fibra muscular é envolta pelo: 
a) endomísio 
b) epimísio 
c) perimísio 
d) sarcolema 

 
26 - A localização da inserção do tendão fibular longo é: 
a) Na face lateral do cubóide. 
b) Na base do quinto metatarso. 
c) Na face plantar da base do primeiro metatarso e da cunha medial. 
d) Na face plantar do segundo metatarso. 

 
27 - Qual é o melhor exame complementar para diagnosticar uma lesão longitudinal do tendão fibular curto: 
a) USG 
b) RNM 
c) Rx 
d) TC 
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28 - O local mais freqüente do aparecimento do Osteossarcoma na criança é: 
a) fêmur distal, tíbia proximal e úmero proximal 
b) fêmur proximal e crista ilíaca 
c) fêmur proximal, tíbia distal e úmero proximal 
d) fêmur distal, tíbia distal e úmero distal 

 
29 - A redução deve ser considerada nos seguintes casos de fraturas da diáfise do metacarpo, exceto: 
a) Quaisquer angulações para os dedos médio e indicador 
b) Fraturas de 10 graus no dedo anular 
c) Nas fraturas anguladas em mais de 30 graus no dedo mínimo 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
30 - Os agentes patogênicos mais comuns na osteomielite são: 
a) Candida albicans 
b) Streptococcus 
c) Staphylococcus aureus 
d) Staphylococcus epidermidis 

 







