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Cargo: Ortopedista 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do 
ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre 
políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo 
da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho 
do governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao 
longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao 
longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a 
economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com 
o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central 
do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a 
mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um 
grupo de trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem 

expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma 
mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
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b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  

c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. 
Uma delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes 
jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais 
tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. 
Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão 
Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de 
controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa que contenha o termo e seu 
significado correto: 
a) Neurotmese: lesão completa de um nervo, não sendo 

possível a recuperação espontânea. 
b) Artrodese: perda da mobilidade articular decorrente de uma 

cirurgia realizada com outra finalidade. 
c) Axonotmese: lesão completa de um nervo, sendo possível a 

recuperação espontânea. 
d) Anquilose: perda da mobilidade articular decorrente, 

somente, de trauma. 
 
18. Marque a alternativa incorreta: 
a) A hipofosfatemia (raquitismo tubular renal) é uma doença 

genética ligada ao cromossomo X, com herança dominante, 
causando deformidade óssea aguda. 

b) O raquitismo é definido como doença do esqueleto em 
crescimento, por anormalidade no metabolismo do cálcio e 
do fósforo, com mineralização óssea inadequada. 

 
 
 

c) O tratamento do raquitismo pela simples deficiência de  
vitamina D consiste na administração venosa de vitamina D 
e em cirurgias para crianças maiores de 4 anos. 

d) A maior parte do cálcio no organismo está armazenada nos 
ossos, sob a forma de cristais de hidroxiapatita, e funciona 
como reservatório intercambiável de cálcio e fósforo. 

 
19. Sobre a doença de Legg-Calvé-Perthes, a mesma pode ser 
dividida em: 
a) Fase de necrose e fragmentação. 
b) Fase de reossificação e fragmentação. 
c) Fase de remodelção ou fase residual. 
d) Todas estão corretas.  
 
20. Assinale a alternativa incorreta sobre displasia congênita do 
quadril: 
a) O diagnóstico dos recém-nascidos de até 2 meses é feito por 

meio da manobra de Ortolani, a qual é uma manobra 
provocativa que determina se o quadril é luxável ou não. 

b) O tratamento para crianças entre 0 a 6 meses é o dispositivo 
de Pavilik que é a órtese mais utilizada atualmente, pois 
permite a mobilidade ativa do quadril. 

c) Para crianças na faixa etária maior de 18 meses o 
tratamento cirúrgico quase sempre é a melhor opção. 

d) A displasia teratogênica normalmente está associada a 
outras malformações, como artrogripose e 
mielomeningocele. 

 
21. Os ossos representam quanto do estoque de cálcio do 
organismo humano: 
a) 85%. 
b) 90%. 
c) 95%. 
d) 99%. 
 
22. Marque a alternativa correta sobre osteoporose: 
a) A osteoporose é uma doença metabólica sintomática que 

pode provocar fraturas após traumas de baixa energia e 
cursar com aumento da massa óssea. 

b) O tratamento é feito com atividade física, reposição 
hormonal, de cálcio, vitamina D e antirreabsortivos ósseos. 

c) Em 80% dos casos é secundária a algum outro distúrbio 
como doenças reumatológicas, endócrinas, mieloma 
múltiplo, entre outras. 

d) O diagnóstico é feito por meio da densitometria óssea e 
confirmado por uma diminuição maior que 2,0 desvios-
padrão em relação a um adulto jovem.  

 
23. Assinale o sinal patognomônico da osteodistrofia renal: 
a) Hipodensidade nos ossos longos. 
b) Osteoporose difusa. 
c) Osteoclastomas. 
d) Reabsorção cortical subperiostal de falanges, inicialmente, e 

metacarpianos e terços distais do rádio e ulna, 
posteriormente. 

 
24. A osteogênese imperfeita tipo II é uma: 
a) Doença genética em que há alteração da biossíntese de 

proteoglicanos. 
b) Doença genética que resulta na deficiência de uma enzima 

responsável pela degradação do colágeno. 
c) Doença de origem genética, com defeito nos genes 

responsáveis pela síntese de colágeno tipo I. 
d) Doença genética em que  ocorre defeito nos genes que 

codificam uma das procolágeno-peptidases. 
 
25. Assinale a alternativa incorreta sobre a osteocondrose: 
a) Afetam os núcleos primários e secundários de ossificação. 
b) A de Panner acomete o capítulo umeral do cotovelo. 
 



3 

 

c) A de Freiberg acomete, preferencialmente, a cabeça do 
segundo matatársico. 

d) A de Osgood-Schlatter é mais freqüente no sexo masculino. 
 
26. Sobre a epifisiólise/epifisioliste proximal do fêmur, é correto: 
a) A condrólise é mais freqüente em pacientes do sexo 

masculino. 
b) No grau 1, há escorregamento de 1/3 da epífise. 
c) Nos casos agudos, a fixação in situ com 2 parafusos está 

indicada. 
d) Nos casos não-complicados, verifica-se deformidade em 

flexão do quadril. 
 
27. É correto afirmar sobre a contratura de Dupuytren: 
a) Ocasionalmente, a amputação é necessária. 
b) É mais comum ocorrer no primeiro e segundo dedos da 

mão. 
c) Tabagismo e etilismo não têm relação com essa doença. 
d) É mais comum em mulheres jovens. 
 
28. Sobre o abscesso de Brodie: 
a) É um abscesso epifisário que se rompe por meio de 

periósteo para articulação. 
b) É um processo infeccioso da região cortical do osso e pode 

simular um osteoma osteoide. 
c) É uma lesão purulenta adjacente a um foco de osteomielite. 
d) É uma bolsa de conteúdo purulento, localizada na região 

subesternal e pode simular um seqüestro ósseo. 
 
29. Assinale a alternativa correta sobre a hérnia de disco L5 
S1: 
a) As alterações esfincterianos são típicos. 
b) O sinal de Laségue está ausente. 
c) O reflexo de Aquileu pode estar diminuído. 
d) O reflexo patelar pode estar aumentado. 
 
30. Dos músculos que compõem o manguito rotador, o mais 
acometido é o tendão: 
a) Do redondo menor. 
b) Do subescapular. 
c) Do supraespinhoso. 
d) Do infraespinhoso. 
 
31. Assinale a alternativa correta: 
a) A epicondilite lateral também chamada de “cotovelo do 

golfista”, enquanto a medial é conhecida como “cotovelo do 
tenista”. 

b) A fasceíte plantar é um processo inflamatório na região 
plantar e está associada ao encurtamento dos isquiotibiais. 

c) O esporão calcâneo é uma proeminência óssea na região 
anterior do navicular associada a tendinite do Aquiles. 

d) O teste de Phalen é utilizado no diagnóstico da tenossinovite 
de DeQuervain. 

 
32. São fraturas mais comuns tipo osteoporóticas: 
a) Fêmur distal. 
b) Fêmur proximal. 
c) Vértebras cervicais. 
d) Vértebras lombares. 
 
33. Não é comum encontrar na discite pós-cirurgia de hérnia 
discal lombar: 
a) Bacteriologia positiva com predomínio de estafilococo nas 

biópsias discais percutâneas. 
b) Apagamento da placa endocondral no raio X. 
c) Aumento de VHS e PCR. 
d) Ciatalgia pela compressão do ciático. 
 
34. Não é fator de risco para osteoporose: 
a) Raça negra. 
b) Corticóides. 

c) Fratura prévia. 
d) História materna de osteoporose. 
 
35. Pode ser utilizado na avaliação da articulação sacroilíaca: 
a) Teste de Stalone. 
b) Teste de Fabere. 
c) Teste de Phalen. 
d) Teste de Neer. 
 
36. Na osteonecrose do joelho: 
a) O tratamento cruento é feito com artroplastias. 
b) O prognóstico depende do tamanho da lesão. 
c) Acomete mais o compartimento lateral do joelho. 
d) Após um mês de isquemia aparecem alterações 

radiográficas. 
 
37. Nas lesões ligamentares do tornozelo: 
a) O ligamento mais lesado é o fibulocalcâneo. 
b) O ligamento menos lesado é fibulotalar. 
c) O tratamento preconizado é a imobilização por 3 a 6 

semanas. 
d) O mecanismo mais comum de lesão é a pronação-abdução. 
 
38. No sarcoma osteogênico é incorreto: 
a) Acomete principalmente a segunda e terceira décadas de 

vida. 
b) Prevalece nos indivíduos caucasianos, adolescentes de 

estatura alta e no sexo masculino. 
c) Os principais sintomas são dor e aumento do volume local. 
d) A dor é aliviada por repouso, imobilização e uso de 

analgésico. 
 
39. Não é indicação de tratamento cirúrgico nas fraturas 
diafisárias do úmero: 
a) Fratura associada à lesão vascular. 
b) Fratura associada do antebraço. 
c) Paralisia do nervo radial. 
d) Politraumas. 
 
40. Assinale a alternativa correta sobre necrose avascular da 
cabeça femoral do adulto: 
a) Incide com maior freqüência após os 60 anos e em 

diabéticos. 
b) Apresenta relação com traumatismo repetido na articulação 

do quadril. 
c) O comprometimento bilateral é raro. 
d) A RNM detecta seu aparecimento mais precocemente do 

que o mapeamento do esqueleto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




