
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA  

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em 

hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar 
e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

11. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorridas 2h do seu início. 

14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
) 

 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 

 

RASCUNHO 

 
01   31  

 

02   32  
 

03   33  
 

04   34  
 

05   35  
 

06   36  
 

07   37  
 

08   38  
 

09   39  
 

10   40  
 

11   41  
 

12   42  
 

13   43  
 

14   44  
 

15   45  
 

16   46  
 

17   47  
 

18   48  
 

19   49  
 

20   50  
 

21     
 

22     
 

23     
 

24     
 

25     
 

26     
 

27     
 

28     
 

29     
 

30     
 
 

N
Ú

C
L

E
O

 D
E

 C
O

N
C

U
R

S
O

S
 E

 P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

 D
E

 E
V

E
N

T
O

S
 –

 N
U

C
E

P
E

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

O
N

C
U

R
S

O
 P

Ú
B

L
IC

O
 F

U
N

D
A

Ç
Ã

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

Ú
D

E
 -

 F
M

S
 -

 2
01

0 
 

F
O

L
H

A
 D

E
 A

N
O

T
A

Ç
Ã

O
 D

O
 G

A
B

A
R

IT
O

 -
  A

T
E

N
Ç

Ã
O

: 
E

st
a 

p
ar

te
 s

o
m

en
te

 d
ev

er
á 

se
r 

d
es

ta
ca

d
a 

p
el

o
 f

is
ca

l d
a 

sa
la

, a
p

ó
s 

o
 t

ér
m

in
o

 d
a 

p
ro

va
. 

___________________________________________________________ 
Assinatura 

 
__________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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Língua Portuguesa - Superior 
 
TEXTO 1 

Pior é a ‘crise da alma’ 

‘Crise’ é a palavra do momento, no mercado 
mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação 
são novas. Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas 
causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como 
essa também haverá de passar.  

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto 
principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre 
felicidade. O tamanho de qualquer crise é decisivamente 
influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada 
pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, 
famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às 
crises – não seriam tão infelizes quanto se tem 
conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria 
dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta 
bancária.  

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma “crise”, 
pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do 
computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que 
dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a 
feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para 
contarem “causos”, piadas e até cantarem – pais, filhos, 
irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores 
noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar 
da “crise da escuridão” – porque a alma deles estava 
iluminada.  

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, 
principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por 
isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos 
gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a 
verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A 
competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes 
tempestades.  

Tenho para mim que quando a causa do problema 
gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais 
fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é 
a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, 
porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e 
que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A 
crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, 
impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e 
para os outros, impedindo-a, assim,  de reencontrar o 
equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.  

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza 
ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas 
mesmas podem imaginar. 

 

SERRA, Floriano. Texto disponível em: 
http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml.  

Acesso em 25/09/2010. Adaptado. 

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que: 

A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise 
que assola o mercado mundial não se configura 
como uma situação nova. 

B) Quando os membros de uma família – pais, 
filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, 
demonstram que a alma deles está iluminada. 

C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas 
diversas células sociais, em diferentes épocas, 
passam rapidamente. 

D) É a força interior das pessoas que as capacita 
para enfrentarem com mais, ou menos coragem 
os momentos de crise. 

E) A crise econômica mundial, por ser séria e 
preocupante, exige dos gestores e governantes 
uma atitude serena. 

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz 
explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo 
esse autor, ‘felicidade’ é um estado de alma que 
resulta: 

1) de se ter imunidade às crises. 
2) da fama e da estabilidade financeira. 
3) da nossa capacidade interior.  
4) do apoio da nossa família. 
 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do 
Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor 
pretendeu: 

A) prescrever certas regras de conduta. 
B) expressar sua opinião acerca de um tema. 
C) contar uma história com fundo moral. 
D) noticiar determinado acontecimento. 
E) divulgar os resultados de uma pesquisa. 

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz 
do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, 
por exemplo, no seguinte trecho:  

A) “Tenho para mim que quando a causa do 
problema gira em torno da ciranda dos números, 
a solução é mais fácil de ser encontrada”. 

B) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária”. 

C) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros”. 

D) “Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos 
se reunirem na sala, às escuras, para contarem 
‘causos’, piadas e até cantarem”. 

E) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas”. 
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05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos 
linguísticos do Texto 1. 

1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com 
o termo destacado nesse trecho o autor 
pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à 
afirmação feita.  

2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma 
“crise”, pois [...].” – Nesse trecho, as aspas 
colocadas no termo em destaque indicam que ele 
foi empregado com um sentido especial, no 
contexto em que se insere.  

3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das 
melhores noites que passou em família” está 
colocado em discurso indireto. A opção pelo 
discurso direto exigiria alteração na forma verbal. 

4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer 
marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse 
trecho, a opção por antepor o complemento 
confere-lhe saliência informativa.  

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4, apenas. 

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o 
Texto 1 é, privilegiadamente: 

A) narrativo, com trechos descritivos. 
B) expositivo, com um trecho narrativo. 
C) descritivo, com um trecho narrativo. 
D) injuntivo, com trechos expositivos. 
E) dissertativo, com trechos injuntivos. 

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para 
compor o Texto 1 é: 

A) ir dando voz a autores renomados, a fim de 
conferir autoridade às afirmações que apresenta. 

B) com certa frequência, apresentar dados 
numéricos, contra os quais é difícil argumentar.  

C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos 
conhecidos, para fundamentar seus argumentos.   

D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, 
para aumentar o efeito dramático de suas ideias. 

E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a 
“crise econômica mundial” e a “crise da alma”.  

08. A análise de aspectos morfossintáticos do Texto 1 
revela que: 

1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, 
certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde 
mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm 
o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse 
sujeito no segundo verbo.  

2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a 
solução é mais fácil de ser encontrada do que 
quando o que está em jogo é a crise da alma.”, 
faz-se uma comparação. 

 

 

 

3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais 
complicada, porque depende de algo subjetivo, 
invisível, impalpável”, os termos destacados são 
formados por prefixos de mesmo sentido.  

4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela 
própria, outras crises [...]”, o segmento destacado 
teria seu sentido preservado se fosse substituído 
por ‘ela mesma’. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas.  
D) 2, 3 e 4, apenas.  
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da 
‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava 
iluminada.”, o segmento que se encontra destacado 
entre travessões expressa: 

A) causa. 
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição.  

 
TEXTO 2 

 

 
 

(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 
25/09/2010.) 
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10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador 
muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. 
No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte 
trecho:   

A) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas. E, como tudo na vida, todas 
elas passaram, como essa também haverá de 
passar.” 

B) “não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas 
ricas, famosas e poderosas não seriam tão 
infelizes quanto se tem conhecimento através da 
mídia.” 

C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou 
soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do 
que elas mesmas podem imaginar.” 

D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira 
liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira 
de letra. A competência do marujo se percebe 
mesmo é nas grandes tempestades.” 

E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros, 
impedindo-a, assim,  de reencontrar o equilíbrio”. 

 
 

Legislação do SUS 

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é 
correto afirmar que: 

A) no nível estadual, o comando das ações e dos 
serviços públicos de saúde é compartilhado entre 
a Secretaria Estadual de Saúde e a 
representação do Ministério da Saúde.  

B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as 
atividades preventivas, em detrimento dos 
serviços assistenciais.  

C) o acesso às ações e aos serviços de alta 
complexidade noanstornos mentais severos e 
persistentes em sua área territorial, visando à sua 
reinserção social. 

3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto 
de ações de natureza individual ou coletiva que 
envolve somente a promoção da saúde e a 
proteção específica contra doenças e agravos. 

4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
foram criados para ampliar o escopo e a 
resolubilidade das ações da atenção básica, 
apoiando a inserção da estratégia de Saúde da 
Família na rede de serviços. 

 

Estão corretas

, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 2 e 4. 
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16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise 
as proposições abaixo. 

1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto 
de concepção que, depois da separação do corpo 
da mãe, respire ou apresente batimentos 
cardíacos. 

2) A causa básica de morte, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão 
que iniciou a cadeia de acontecimentos 
patológicos que conduziram diretamente à morte, 
ou as circunstâncias do acidente ou violência que 
produziu a lesão fetal. 

3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
morte materna como a morte de uma mulher 
durante a gestação ou dentro de um período de 
42 dias após o término da gestação, 
independente de duração ou da localização da 
gravidez, devida a qualquer causa relacionada 
com, ou agravada pela gravidez ou por medidas 
em relação a ela, porém não devida a causas 
acidentais ou incidentais. 

4) Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o período perinatal inicia-se quando a 
criança nasce e termina aos sete dias completos 
após o nascimento. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças 
transmissíveis, analise as proposições abaixo. 

1) Quarentena é o procedimento de segregação de 
um caso clínico do convívio das outras pessoas, 
durante o período de transmissibilidade, a fim de 
evitar que os suscetíveis sejam infectados. 

2) Patogenicidade é a capacidade de um agente 
biológico causar doença em um hospedeiro 
susceptível.  

3) Desinfestação é o processo de destruição de 
metazoários, especialmente artrópodes e 
roedores, com finalidades profiláticas. 

4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento 
dos sintomas de uma doença, antes de sua cura. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da 
suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de 
Saúde e esta deve informar, também de forma 
imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou 
confirmados de: 

A) AIDS. 
B) hepatite B. 
C) tuberculose. 
D) cólera.  
E) sífilis congênita. 

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses 
completos de idade chega com a mãe à Unidade de 
Saúde da Família para avaliação de crescimento e 
desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se 
que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose 
única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião 
da consulta, não havendo contraindicações, segundo o 
Calendário Básico de Vacinação da Criança do 
Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e 
VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas: 

A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina 
pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose). 

B) BCG-ID (reforço). 
C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra 

Rotavírus (1ª dose). 
D) Tríplice viral (dose única). 
E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço). 

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do 
câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino. 

1) O autoexame de mamas constitui medida de 
prevenção primária em relação ao câncer de 
mama feminino. 

2) O uso de preservativos durante a relação sexual 
é uma medida de prevenção primária em relação 
ao câncer cérvico-uterino. 

3) O exame de Papanicolau para coleta de material 
citológico do colo do útero constitui medida de 
prevenção secundária em relação ao câncer 
cérvico-uterino. 

4) A mamografia é uma medida de prevenção 
primária em relação ao câncer de mama 
feminino. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas 
B) 2 e 3, apenas 
C) 3 e 4, apenas 
D) 1 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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Conhecimentos Específicos 
 

21. Com relação às fraturas de Colles, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A fratura clássica é caracterizada por 
deslocamento dorsal do fragmento distal e 
encurtamento concomitante. 

B) Radiologicamente, considera-se que a fratura 
está bem reduzida se for visualizada varicância 
ulnar negativa. 

C) São todas consideradas extra-articulares. 
D) Se o paciente for imobilizado com fixador externo, 

os exercícios contrarresistidos para o punho só 
poderão ser permitidos a partir da sexta semana. 

E) Pacientes com aparelho gessado devem ser 
orientados a realizar amplitude de movimentos 
ativos (ADM ativas) de ombro e dedos desde a 
primeira semana.  

22. O teste de Jobe, quando positivo, é indicativo de: 

A) tendinite da porção longa do bíceps. 
B) tendinite da porção curta do bíceps. 
C) tendinite do subescapsular. 
D) tendinite do supraespinhal. 
E) tendinite do infraespinhal. 

23. As lombalgias acometem uma grande parte da 
população. Com relação aos exercícios terapêuticos 
em extensão, independente da causa da lombalgia, é 
correto afirmar que: 

A) diminuem a tensão neural. 
B) aumentam  a pressão discal. 
C) não promovem ganho de força nos músculos 

vertebrais lombares. 
D) aumentam a sobrecarga no disco intervertebral. 
E) diminuem a lordose da região lombar. 

24. O sinal de Risser mede o índice de crescimento ósseo, 
importante na avaliação da idade óssea. O índice de 
valor igual a 1 significa: 

A) sem núcleo de ossificação. 
B) início da ossificação. 
C) fim da ossificação. 
D) barra óssea completa. 
E) barra cartilaginosa completa. 

25. O teste clássico para se diagnosticar no exame físico 
uma epicondilite lateral é o: 

A) Teste de Mile. 
B) Teste de Cozen. 
C) Teste de Milgran. 
D) Teste de Tinel. 
E) Teste de Adams. 

26. Nas fraturas do platô tibial, o tempo esperado de 
consolidação óssea no adulto é de: 

A) 4 a 6 semanas. 
B) 7 a 9 semanas. 
C) 10 a 12 semanas. 
D) 14 a 20 semanas. 
E) 7 semanas, no máximo. 

27. Assinale a alternativa que apresenta uma 
consequência de lesão grave, ocasionada por entorse 
de terceiro grau em inversão do tornozelo. 

A) Ruptura do tendão calcâneo. 
B) Ruptura do ligamento calcaneofibular. 
C) Ruptura do ligamento calcaneotibial. 
D) Ruptura do ligamento interósseo. 
E) Ruptura do ligamento em “Y”. 

28. O sarcoma de Ewing é um tumor: 

A) de origem mesoblástica, que cursa com 
osteomielite. 

B) solitário, com lesão lítica central, tipo 
osteossarcoma. 

C) múltiplo, com lesão lítica periférica, tipo 
osteossarcoma. 

D) ósseo maligno, de origem medular. 
E) ósseo maligno, que cursa com displasia fibrosa. 

29.  O teste com o aparelho KT1000 tem a finalidade de 
avaliar: 

A) integridade do ligamento anular na cabeça do 
rádio. 

B) integridade do ligamento colateral medial do 
joelho. 

C) integridade do enxerto da porção longa do bíceps 
na reconstituição da instabilidade do ombro. 

D) integridade do ligamento deltoide do tornozelo. 
E) integridade do enxerto na reconstrução do 

ligamento cruzado do joelho. 

30. Paciente com diagnóstico de hérnia discal relata 
parestesia na face lateral do pé. Diante desse quadro, 
pode-se suspeitar de que sua hérnia esteja entre: 

A) L4 – L5. 
B) L5 – S1. 
C) S1 – S2. 
D) L2 – L3. 
E) L3 – L4. 

31. No consultório médico, dona de casa queixa-se de que 
o dedo médio da mão direita fica “travado” ao acordar, 
mas, no decorrer do dia, ele articula-se melhor. A 
descrição acima caracteriza: 

A) dedo em botoeira. 
B) dedo em gatilho. 
C) dedo em pescoço de cisne. 
D) dedo em martelo. 
E) dedo do tocador de tambor. 

32. O plexo braquial compõe-se de nervos que provêm das 
raízes de C5 a T1. Após deixarem os corpos vertebrais 
e passarem entre os músculos escaleno anterior, 
médio e posterior, as raízes nervosas de C5 e C6 
unem-se para formar o tronco: 

A) lateral. 
B) inferior. 
C) medial. 
D) superior. 
E) axilar. 
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33. Paciente de 40 anos de idade, do sexo feminino, 
digitadora há cerca de 2 anos, refere dor na apófise 
estilóide que, às vezes, irradia para o polegar, 
antebraço, cotovelo e ombro. O teste de Finkelstein foi 
positivo, enquanto que o sinal de Tinel estava ausente. 
O exame ultrassonográfico evidenciou lesão no 
primeiro compartimento dos extensores dos dedos 
(edema e espessamento da bainha tendinosa). O 
quadro clínico descrito sugere hipótese diagnóstica de: 

A) tendinite do supraespinhal. 
B) contratura de Dupuytren. 
C) síndrome do túnel do carpo. 
D) tenossinosite de De Quervain. 
E) tendinite bicipital. 

34. De acordo com a classificação de Hawkins, as fraturas 
que mais desenvolvem sequela de necrose avascular 
no astrágalo são as do tipo: 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 

35. A maioria dos hemangiomas ósseos se localiza: 

A) no úmero. 
B) no ilíaco. 
C) nos ossos do carpo. 
D) nos ossos do tarso. 
E) nos corpos vertebrais. 

36. Dentre os ossos do tarso, o que mais frequentemente 
sofre fratura é o: 

A) cuboide. 
B) cuneiformes. 
C) calcâneo. 
D) astrágalo. 
E) navicular. 

37. Paciente de 19 anos de idade sofreu uma fratura 
transcervical com desvio do colo do fêmur. Uma 
tentativa de redução incruenta na Emergência resultou 
em angulação em varo dessa fratura. Qual conduta é 
mais adequada para o caso? 

A) Fixação in situ. 
B) Hemioartroplastia bipolar. 
C) Artroplastia total do quadril. 
D) Redução cruenta e fixação interna. 
E) Fixação in situ e enxerto ósseo. 

38. Qual o agente etiológico mais comum da artrite 
infecciosa do adulto jovem? 

A) Mycobacterium tuberculosis. 
B) Streptococcus pneumoniae. 
C) Neisseria gonorrheae. 
D) Staphylococcus aureus. 
E) Klebsiella. 

 

 

 

39. Jogador de tênis sente dor no ombro dominante ao 
sacar. Ao exame físico, o ombro acometido apresenta 
teste de O’Brien positivo. Qual o diagnóstico mais 
provável? 

A) Síndrome do impacto. 
B) Tenidinite calcária. 
C) Lesão do manguito rotador. 
D) Lesão  labral. 
E) Instabilidade glenoumeral. 

40. É considerada como fratura de “alto risco” para 
suspeita de Síndrome de maus tratos: 

A) fratura de omoplata. 
B) fratura de falanges. 
C) fratura do corpo vertebral. 
D) fratura de arco costal posterior. 
E) fratura dos ossos do nariz. 

41. Uma fratura do epicôndilo medial do úmero com lesão 
do nervo que com ele se relaciona pode estar 
associada com os sintomas abaixo, EXCETO: 

A) incapacidade para aduzir os dedos. 
B) incapacidade para segurar uma caneta no 

espaço entre o polegar e o indicador. 
C) parestesia na região hipotenar da mão. 
D) paralisia dos quarto e quinto dedos da mão. 
E) enfraquecimento na adução e na flexão do 

punho. 

42. A causa mais comum de insucesso no tratamento das 
fraturas expostas é: 

A) desbridamento inadequado. 
B) ressecção excessiva de fragmentos ósseos 

desvitalizados. 
C) osteossíntese inadequada. 
D) sutura primária de nervos e tendões. 
E) antibioticoterapia inadequada. 

43. Lesão em “chicotada” refere-se a um mecanismo 
causador de lesão traumática que atua em: 

A) coluna cervical. 
B) coluna torácica. 
C) coluna lombar. 
D) plexo cervical. 
E) plexo lombar. 

44. A lesão de Monteggia corresponde à: 

A) fratura da extremidade proximal da ulna com 
luxação da cabeça do rádio. 

B) fratura do maléolo medial associada à fratura 
proximal da fíbula com ruptura da sindermoide. 

C) fratura do ilíaco associada a diástase da sínfise 
púbica. 

D) diástase sacrilíaca associada a fratura do ísquio. 
E) fratura da cabeça do rádio e diástase radioulnar 

inferior. 
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45. Entre as lesões traumáticas neonatais que ocorrem 
durante o trabalho de parto, a mais frequente é: 

A) fratura do fêmur. 
B) fratura da clavícula. 
C) fratura do úmero. 
D) luxação escapuloumeral. 
E) luxação anterior da cabeça do rádio. 

46. No tratamento de uma fratura cominutiva da cabeça do 
rádio, reconstrução (ou artroplastia) é frequentemente 
indicada porque a cabeça radial é um importante: 

A) restrintor do estresse em varo. 
B) restrintor do estresse em valgo. 
C) restrintor da migração proximal do rádio. 
D) estabilizador da rotação do antebraço. 
E) desacelerador da flexão do cotovelo. 

47. Com relação às lesões do anel pélvico posterior, 
assinale a alternativa que corresponde à melhor 
indicação para redução cruenta e fixação interna. 

A) Fratura alar do sacro. 
B) Fratura do ilíaco. 
C) Fratura-luxação sacroilíaca. 
D) Fratura transforaminal do sacro. 
E) Luxação sacroilíaca. 

48. Qual das abordagens cirúrgicas abaixo, para o 
tratamento das fraturas do acetábulo, está associada 
com altos índices de ossificação heterotópica? 

A) Kocher-Langenbeck. 
B) Ileofemoral estendida. 
C) Watson-Jones. 
D) Smith-Peterson. 
E) Ilioinguinal. 

49. Assinale a alternativa que corresponde à melhor 
indicação para osteossíntese intramedular do úmero. 

A) Fratura patológica decorrente de doença 
metastática. 

B) Fratura exposta. 
C) Fratura fechada associada à fratura do fêmur. 
D) Fratura fechada associada à neuropraxia do 

radial. 
E) Pseudoartrose de fratura da diáfise medial. 

50. Com relação às fraturas transversas da patela, assinale 
a alternativa que corresponde à melhor indicação para 
tratamento incruento. 

A) Fratura sem desvio em um paciente de  
20 anos, que consegue elevar a perna reta. 

B) Fratura com desvio mínimo em um paciente de 
40 anos que não consegue elevar a perna reta. 

C) Fratura com desvio em um paciente aposentado 
de 80 anos. 

D) Fratura com desvio em um paciente em 
tratamento com diálise renal. 

E) Fratura com desvio em um paciente com diabetes 
mellitus. 

 




