
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO ORTOPEDISTA
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  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, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d) instrucional, com elaboração de prescrições e 
orientações de execução.
e) expositivo, com apresentação de conceitos de um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seus 
princípios,  foram muitos os passos percorridos antes de 
chegarmos ao nível de evolução do SUS atual. Sobre este 
assunto  relacione  a  primeira  coluna  com  a  segunda 
coluna. 

POLÍTICAS  (coluna 1)                                                     
1. SUDS
2. CONASP
3. AIS
4. VIII Conferência Nacional de Saúde
5. SUS

CARACTERÍSTICAS (coluna 2)
(   ) Ampla discussão sobre os runos do sistema  de saúde 
e sugeriu propostas para a Assembléia Constituinte.
(   ) Convênios com municípios e Estados, permitindo pela 
primeira  vez  o  uso  de  recursos  da  previdência  para 
financiar serviços de saúde oferecidos a toda população;
(     )  Descentralização  do  INAMPS  e  forte  apoio  dos 
governadores.
(  ) Deu início a programação das atividades de assistência 
no âmbito do INAMPS e criou a AIH     
(    )  Conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  que  são 
oferecidos  gratuitamente   sem que o usuário  tenha que 
comprovar qualquer contribuição prévia.

Marque  a  alternativa  que  trás  a  sequência  correta  da 
segunda coluna:

 a) 4, 1, 3, 2, 5 
 b) 4, 3, 1, 2, 5
 c) 3, 4, 1, 2, 5
 d) 1, 3, 5, 4, 2
 e) 4, 5, 3, 1, 2

12.  O  Conselho  de  Saúde,  em  caráter  permanente  e 
deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes 
do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde 
e usuários; atua na formulação de estratégias e no controle 

da  execução  da  política  de  saúde  na  instância 
correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
Estes conceitos estão inseridos na seguinte LEI:

a) Lei Nº 8142/90
b) Lei Nº 8124/90
c) Lei Nº 8242/92
d) Lei Nº 8080/90
e) Lei Nº 8080/89

13.  Pela  NOB  01/96,  o  gestor  do  SUS  ou  grupos  de 
gestores,  devem  estabelecer  com  os  prestadores  de 
Serviços  de  Saúde  a  quantidade  de  leitos,  o  número  de 
consultas  de  especialidades,  tipos  de  serviços  de  apoio 
diagnóstico  e  terapêutico  que  estarão  sob  controle  da 
Central  de  Regulação.  São  consideradas  unidades 
requisitantes junto à central de regulação, EXCETO:

a) Unidades Básicas de Saúde da área de referência.
b) Ambulatórios de especialidades da área de referência.
c)  Centrais  de  regulação  de  outros  municípios  e  regiões 
autorizados ou não.
d) Hospitais públicos de menor complexidade
e) Hospitais privados de menor complexidade

14.  A Programação Pactuada e Integrada(PPI)  envolve as 
atividades  de  assistencial  hospitalar  e  ambulatorial,  da 
vigilância  sanitária   e  de  epidemiologia  e  controle  de 
doenças,  constituindo  um  instrumento  essencial  de 
reorganização do modelo de atenção e de gestão do SUS, 
de  alocação  de  recursos  e  de  explicitação  do  pacto 
estabelecido pelas três esferas de governo.
 
Analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA:

a)  A  elaboração  da  PPI  deve  se  dar  em  um  processo 
ascendente,  de  base  municipal,  configurando  as 
responsabilidades  do  Estado  na  busca  crescente  da 
equidade,  da qualidade da atenção e na conformação da 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços.
b)  O  processo  de  elaboração  da  programação  pactuada 
entre gestores e integrada entre as esferas de governo deve 
respeitar a autonomia de cada gestor.
c)  A Programação  envolve  as  atividades  de  assistencial 
hospitalar  e  ambulatorial,  da  vigilância  sanitária  e  de 
epidemiologia e controle de doenças, mas não observa os 
princípios  da  integralidade  das  ações  de  saúde,  pois  as 
atividades estão relacionadas a uma população específica.

d)  A  elaboração  da  programação  observa  critérios 
definidos pelas comissões intergestores e aprovados pelos 
Conselhos. No tocante aos recursos de origem federal, os 
critérios,  prazos e fluxos de elaboração da programação 
integrada são fixados em ato normativo do Ministério da 
Saúde.



e) Os órgãos federais, Estaduais e municipais, bem como 
os prestadores conveniados e contratados  têm as suas 
ações  na  programação  do  município  em  que  estão 
localizados,  na  medida  em  que  estão  subordinados  ao 
gestor municipal.

15.  A Lei  Orgânica  do  SUS  estabeleceu  a  criação  de 
comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas 
ao  Conselho  Nacional  de  Saúde,  com  a  finalidade  de 
articular políticas e programas de interesse para a saúde.

Marque  a  alternativa  que  apresenta,  CORRETAMENTE, 
três  das  seis  atividades  das  comissões  intersetoriais, 
previstas nessa Lei.

a)  Humanização;  saneamento  e  meio  ambiente; 
participação da comunidade.
b)  Ciência  e  tecnologia;  humanização  e  alimentação; 
nutrição.
c) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 
ciência e tecnologia.
d)  Saneamento  e  meio  ambiente;  participação  da 
comunidade; recursos humanos.
e)  Alimentação  e  nutrição;  recursos  humanos; 
humanização.

16. A progressão da deformidade na escoliose depende de 
muitos  fatores.  Marque  a  alternativa  que  apresenta 
corretamente,  os  fatores  prognósticos  desfavoráveis  na 
determinação  da  probabilidade  de  progressão  da 
escoliose.

a) Curvatura de 20 a 40 graus, grau de rotação 2-4, escore 
de Risser 0 e padrão de curva única curta.
b) Grau de rotação 0-1, curvatura de 20 -40 graus, escore 
de Risser 5 e padrão da curva única curta.
c) Escore de Risser grau 5, localização lombar da curva, 
curvatura de 20-40 graus tipo congênita
d) Localização torácica da curva, padrão da curva única 
curta, grau de rotação 0-1 e escore de Risser 5.
e) Localização lombar da curva, escore de Risser grau 5, 
tipo congênita e grau de rotação da curva 0-1.

17.  Em  paciente  com  pé  torto  congênito,  é  a  última 
deformidade a ser corrigida, quando este é tratado pelo 
modo conservador no método de Kite.

a) inversão do calcâneo 
b) adução do antepé
c) equinismo do calcâneo

d) valgo do antepé
e) valgo do calcâneo

18.  Fraturas  de rádio  e ulna são comuns nos  setores de 
atendimento traumato-ortopédicos e permitem as seguintes 
considerações:

  

a) A fratura de Smith corresponde à fratura do terço proximal 
da ulna com deslocamento da cabeça do rádio.
b) A fratura diafisária do terço distal  do rádio associada à 
luxação  da  articulação  rádio-ulnar  distal  é  denominada 
fratura de Galliazzi.
c)  A fratura  de  Colles  se  deve  à  queda  sobre  o  punho 
estendido e ocorre na extremidade proximal do rádio.
d)  A fratura  de  Monteggia  corresponde à  fratura  do  terço 
proximal da ulna, sem comprometimento da cabeça do rádio 
e é mais comum que a de Galliazzi.
e)  A fratura de Smith ou de Galliazzi  invertida  ocorre  em 
rádio distal e, é causada por queda sobre punhos fletidos.

19.  Paciente  com  diagnóstico  de  fratura  de  costelas  não 
complicada após acidente de motocicleta.  A conduta mais 
indicada neste caso é:

a) imobilização  dos  arcos  costais  com  enfaixamento  e 
antitussígenos.
b) estabilização externa.
c) osteossíntese das fraturas.
d) bloqueio anestésico dos intercostais e analgesia.
e) repouso e bloqueadores do reflexo da tosse.

20.  A complicação mais frequente na utilização do fixador 
externo do tipo Ilizarov é:

a) O retardo de consolidação.
b) Infecção no trajeto dos pinos.
c) lesão neurovascular durante a passagem dos fios.
d) Infecção do foco de osteotomia e/ou fratura.
e) A consolidação da osteotomia.

21.  Sobre  as  fraturas  da  patela  em  adultos,  analise  as 
proposições abaixo e marque a alternativa correta.

a)  O  degrau  articular  maior  que  1mm  é  indicativo  de 
tratamento cirúrgico.
b)  O  degrau  articular  menor  que  2  mm  é  indicativo  de 
tratamento conservador.
c)  O  mecanismo  de  trauma  mais  comum  é  a  tração  do 
quadríceps com traço transverso e lesão dos retináculos.
d) Acomete mais mulheres na época da menopausa, entre 
55 e 65 anos.
e)  São  raras,  com  uma  incidência  de  cerca  de  1%  nas 
fraturas de membros inferiores.

22.  Sobre  as  luxações  recidivantes  do  ombro,  é 
CORRETO afirmar:

a)  A idade da primeira  luxação não tem importância  no 
prognóstico.
b) O tipo de trauma inicial não tem importância na decisão 
terapêutica.
c)  Na  Síndrome  de  EhlersDanlos,  devem  ser  tratadas 
cruentamente.
d) Nas anteriores, a lesão de HillSacks é ânteromedial.



e)  A  lesão  de  Bankart  é  a  mais  frequentemente 
encontrada.

23.  Sobre  a  infiltração  de  corticóide  em  pacientes 
portadores de epicondilite lateral  do cotovelo,  analise as 
proposições abaixo.

I-  Apresenta  benefício  temporário  se  comparado  à 
fisioterapia.
II- Apresenta recidiva da dor após seis semanas.
III- Paciente tem importante melhora da dor nas primeiras 
seis semanas.
IV- Existe importante melhora do quadro mesmo após seis 
meses.

Agora marque a alternativa correta

a) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.
c) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas

24. No  estadiamento  cronológico  da  osteomielite,  de 
acordo com os dados  radiológicos, podemos dizer que ela 
se torna crônica quando há:

a) esclerose em torno da lesão
b) descolamento do endósteo
c) aparecimento da imagem lítica
d) formação de sequestro ósseo
e) formação de fístula

25. Na lesão nervosa periférica associada à fratura supra-
condiliana  na  criança  o  nervo  mais  frequentemente 
acometido é:

a) Nervo radial.
b) Nervo ulnar.
c) Nervo interósseo anterior.
d) Nervo interósseo posterior.
e) Todas as alternativas estão erradas.

26. São neoplasias ósseas benignas, EXCETO:

a) Osteocondromas
b) Osteomas
c) Mieloma

d) Osteoma osteóides
e) Encondromas
 
27. Sobre  as  lesões  ligamentares  do  joelho,  é  correto 
afirmar que:

a)  O  mecanismo  mais  comum  de  lesão  do  ligamento 
cruzado posterior é a aplicação de força na região anterior 
da tíbia, com o joelho em flexão.
b)  Não  há  indicação  cirúrgica  nas  lesões  do  complexo 
posterolateral.

c) O ligamento colateral medial tem como principal função a 
estabilização no trauma em varo.
d) Nos casos de lesão isolada do complexo posterolateral, 
encontraremos migração posterior da tíbia, aumentada em 
90º de flexão.
e) O teste de Lachman tem sensibilidade baixa nas lesões 
do ligamento cruzado anterior.

28. Se  as  radiografias  simples  não  forem  capazes  de 
confirmar  ou  excluir  fratura,  a  modalidade  de  exame 
apropriada para investigação do traumatismo cervical será

a) Ressonância Magnética.
b) Artro-tomografia.
c) Artro-ressonância magnética.
d) Tomografia Computadorizada.
e) Tomo-mielografia.

29. São complicações das fraturas de Colles, EXCETO:

a) Síndrome do túnel do carpo 
b) Síndrome de Klipper-feil
c) Artrite pós traumática
d) Distrofia Simpático Reflexa
e) Calo vicioso

30. Sobre as fraturas supracondilianas do úmero, analise as 
propossições abaixo.

I-  As  fraturas  em  extensão  são  as  mais  comuns,  sendo 
produzidas  por  uma queda sobre  a mão,  com o cotovelo 
estendido.
II- Cúbito valgo é a deformidade residual mais frequente que 
ocorre  como  complicação,  com  pouca  repercussão 
funcional.
III-  Lesão  da  cápsula  anterior,  do  músculo  braquial,  da 
artéria  braquial  e  de  nervos  mediano,  radial  e  ulnar  são 
complicações associadas que ocorrem raramente.
IV-  A  sequência  correta  de  manobras  para  a  redução 
incruenta das fraturas supracondilianas é: tração, correção 
da angulação e finalmente correção da rotação.
V-  As  fraturas  do  tipo  I  de  Gartland  têm  indicação  de 
tratamento  por  redução  incruenta  e  fixação  com  fios  de 
Kirschner. 

Marque a alternativa CORRETA:

a) Apenas  as proposições I e III estão corretas.
b) Apenas as proposições II e IV estão corretas.
c) Apenas a proposição V está correta.
d) Apenas a proposição I está correta.
e) Todas as proposições estão erradas. 

 31. As fraturas de estresse da tíbia são mais frequentes 
em:

a) jovens atletas.
b) idosos sedentários.
c) crianças obesas.
d) adultos sedentários.



e) mulheres grávidas.

32. Consiste resumidamente  na inflamação dos tendões 
da coifa dos rotadores, supra espinhoso, infra espinhoso, 
subescapular e redondo menor. É a causa mais frequente 
da dor no ombro.  Esta definição refere-se à:

a) Bursite subacromial
b) Rotura da coifa de rotadores 
c) Capsulite
d) Bursite escapulotorácica
e) Periartrite escapuloumeral 

33. É o achado mais importante no diagnóstico clínico da 
síndrome compartimental:

a) Dor.
b) Parestesia  
c) Cianose. 
d) Edema 
e) Ausência de pulso.

34. A  cervicobraquialgia  costuma  ser  causada  pela 
compressão de uma raiz cervical por uma hérnia de disco 
de localização:

a) posterolateral.
b) anterior.
c) posteromedial.
d) central. 
e) lateral.

35. A raiz  nervosa está  comprometida  em paciente  que 
apresenta, ao exame físico, diminuição da sensibilidade na 
região posterior da perna e lateral do pé.

a) L3
b) S1
c) L2
d) L5
e) L4

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião  que  leva  o  mesmo  nome  deste  Município. 
Esta Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo 
que, dentre os Municípios que a formam, é o Município 
de ........ aquele de maior área geográfica.

As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 

você segue na direção Sul,  chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte.  Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
b)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
c)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos 
muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem 
maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)

a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




