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Cargo: Médico Ortopedista Plantonista-12H 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que 
o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma 
revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela 
mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta 
por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas 

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas 
importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as 
preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio 
perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Criança de 2 anos com queixa de dor e edema no joelho 
direito, febre e astenia há 5 dias, apresenta claudicação e 
pseudoparalisia. Há bloqueio articular à manipulação da 
articulação. Os exames laboratoriais evidenciaram VHS > 40mm, 
PCR > 20 e leucocitose. Sobre o caso, analise as afirmativas a 
seguir: 
I - Deve-se instalar antibioticoterapia endovenosa logo após 
realizada a punção articular. 
II - Provavelmente trata-se de sinovite transitória. 
III - Complicações prováveis são luxação patológica e destruição 
articular. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
18. Criança de 12 anos apresenta quadro de dor no terço distal da 
coxa direita há 4 semanas, febre baixa, discreta leucocitose ao 
hemograma, VHS pouco elevado. A imagem radiografia demonstra 
lesão lítica bem delimitada, na região metafisária e diafisária do 
fêmur direito. A abordagem inicial mais adequada ao caso, dentre 
as listadas abaixo é: 
a) Antibioticoterapia empírica com cobertura para S. aureus, via 
oral por 6 semanas. 
b) Debridamento cirúrgico do osso. 
c) Antibioticoterapia intravenosa por 6 a 12 semanas, incluindo 
cobertura para Gram negativos e S. aureus resistente à meticilina.  
d) Iniciar antibioticoterapia apenas se punção produzir material 

purulento ou hemocultura for positiva. 
 
19. Sobre a síndrome do impacto com lesão dos músculos do 
manguito rotador, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O tendão do infraespinhal se insere no tubérculo maior. 
b) O tendão mais acometido é o supraespinhal, responsável pela 

elevação do membro. 
c) O paciente queixa-se de dor noturna, dor referida na lateral do 

braço e dor que piora à elevação do braço. 
d) O teste de Patte avalia o tendão do supraespinhal. 
 
20. A tenossinovite de DeQuervain é a causa mais comum de 
tendente do membro superior. Sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Acomete o 1º compartimento extensor que contém os tendões 

extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar. 
b) Predomina em mulheres de meia idade, na mão dominante, 

muito relacionada às LER/DORT. 
c) O teste de Finkelstein, muito sensível mas pouco específico 

para o diagnóstico, é realizado com o polegar flexionado na 
palma e o examinador promove o desvio radial do punho. 

d) O tratamento cirúrgico para liberação do compartimento é 
indicado na falha do tratamento conservador por 6 meses ou 
após, pelo menos, 2 infiltrações. 

 
21. A epicondilite lateral ou “cotovelo do tenista” caracteriza-se por 
dor na origem dos tendões extensores no epicôndilo lateral. Sobre 
o tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ao exame físico, nota-se aumento da dor com a extensão do 

punho contra resistência. 
b) O tratamento cirúrgico deve ser realizado na maioria dos casos 

pelo elevado índice de falha ao tratamento clínico. 
c) O diferencial se faz com síndrome do interósseo superior, que 

se caracteriza por dor à extensão do 3º dedo contra resistência 
e aumento da dor com supinação contra resistência. 

d) O diagnóstico clínico, sendo as radiografias normais na maioria 
dos casos. A ultrassonografia é pouco específica e a 
ressonância magnética geralmente desnecessária na rotina. 

 
22. Sobre a lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O mecanismo mais comum é uma desaceleração com o joelho 

em hiperextensão. 
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b) Se a punção articular na fase aguda apresentar hematose, a 
probabilidade de lesão do LCA será maior que  70%. 

c) Na grande maioria das vezes o tratamento definitivo é clínico, 
com imobilização, repouso, gelo e exercícios isométricos. 

d) O exame de escolha para confirmação do diagnóstico é a 
ressonância magnética. 

 
23. A respeito das lombalgias e lombociatalgias na prática clínica, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A presença de disfunção esfincteriana está relacionada a 

presença da síndrome da cauda equina, situação de urgência 
que exige tratamento cirúrgico imediato. 

b) O 1º episódio de dor em paciente com 70 anos exige a 
realização de ao menos exame radiográfico. 

c) Na história natural da lombalgia, 50% melhoram em 1 semana e 
95% em 3 meses. 

d) A perda da flexão plantar está relacionada à lesão da raiz 
nervosa de L4-L5. 

 
24. Sobre a síndrome do manguito rotador, analise as afirmativas a 
seguir: 
I - O tratamento clínico deve ser feito quando há síndrome do 
impacto sem sinais de ruptura tendínea. 
II - A ultrassonografia do ombro é o padrão-ouro, identificando 
lesões menores que 1cm. 
III - O tratamento clínico é baseado em analgesia, AINE’s e 
fisioterapia. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III 
d) I, II e III 
 
25. Sobre a displasia de desenvolvimento do quadril, analise as 
afirmativas a seguir: 
I - Como 60% dos quadris estabilizam sem tratamento até a 3ª 
semana de vida e 90% estabilizam até o 3º mês, mesmo com 
testes de Barlow e Ortoloni positivos, o tratamento ainda não deve 
ser indicado. 
II - Antes dos 6 meses de idade, o diagnóstico por imagem deve 
ser realizado através da ultrassonografia e não da radiografia. 
III - O uso do suspensório de Pavlik é indicado até os 6 meses de 
idade, devendo ser usado por 4 meses, podendo ser feito controle 
ultrassonográfico a cada 10 dias. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
26. A doença de Dupuytrem predomina no sexo masculino entre a 
5ª e 7ª décadas de vida, apresentando 5% de associação com a 
doença de Ledderhose e a de Peyronie. Sobre esta entidade, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É uma fibrodisplasia proliferativa da fáscia palmar que leva a 

contraturas progressivas e irreversíveis. 
b) Está relacionada ao uso de anticonvulsivantes, alcoolismo, 

trabalhos manuais, trauma e hereditariedade. 
c) Na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico, porém se deve 

aguardar o término da fase proliferativa. 
d) A doença se caracteriza por acometer os tendões do 4º e 5º 

dedos, bilateralmente. 
 
27. Menino de 5 anos com dor no quadril esquerdo, claudicação e 
limitação da amplitude do movimento, há 2 semanas, apresenta ao 
raio X simples radiopacidade da epífise femoral proximal à 
esquerda. O diagnóstico mais provável dentre os listados abaixo é: 
a) Epifisiólise. 
b) Artrite séptica do quadril. 
c) Sinovite transitória do quadril. 
d) Doença de Legg-Calvé-Perthes na 1ª fase. 
 
28.  A radiografia precoce nos casos de Osteomielite Aguda, na 
maioria das vezes, apresenta: 
a) Reação periosteal. 

b) Áreas radioluscentes com esclerose marginal. 
c) Sequestro ósseo. 
d) Sem alterações. 
 
29. O tratamento da epifisiólise deve ser feito através de: 
a) Técnica cirúrgica de Steel. 
b) Gesso de broomstick. 
c) Fixação cirúrgica com parafusos canulados. 
d) Osteotomia de Salter. 
 
30. Sobre as variações da angulação dos membros inferiores nas 
crianças, analise as afirmativas a seguir: 
I - Fisiologicamente, a criança apresenta ao nascimento joelho 
varo de aproximadamente 10 a 15º. 
II - O diagnóstico diferencial de joelho varo na faixa etária 
pediátrica se faz com tíbia vara de Blount e raquitismo. 
III - O tratamento cirúrgico do joelho valgo deve ser cogitado 
quando o o valgo ultrapassa 15 a 20º, por meio da 
hemiepifisiodese. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
31. Sobre a síndrome compressiva do nervo mediano (síndrome 
do túnel do carpo), assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O exame complementar mais indicado é a ultrassonografia, 

mais sensível que a eletroneuromiografia por mostrar edema 
do nervo mediano. 

b) Ocorre compressão do nervo mediano na zona IV de Verdan, 
onde ele passa juntamente com 9 tendões flexores pelo 
mesmo túnel. 

c) Com a evolução do quadro, o paciente pode apresenta 
hipotrofia da musculatura tenar. 

d) O pós-operatório não necessita de imobilização e os resultados 
costumam ser muito bons. 

 
32. A Síndrome de Maffucci é a associação de hemangiomas com 
qual dos seguintes tumores ósseos: 
a) Osteoma. 
b) Endondromas. 
c) Ewing. 
d) Condrossarcoma. 
 
33. Sobre as manobras utilizadas para se determinar qual músculo 
está lesado na síndrome do manguito rotador, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O teste de Neer avalia o tendão do infraespinhal pelo exame da 

rotação externa contra resistência. 
b) O teste de Jobe avalia o tendão do supraespinhal, testando-se a 

elevação ativa do membro em rotação interna contra a 
resistência do examinador. 

c) O teste de Gerber avalia o tendão do subescapular através do 
teste da rotação interna do braço. 

d) O teste do impacto de Yocum é positivo se há dor provocada 
pelo impacto do tubérculo maior contra o arco acromial. 

 
34. Fartura exposta de fémur com dano grave às partes moles, 
devido à lesão de alta energia com componente de esmagamento 
importante, contaminação significativa, cominução da fratura, onde 
é possível obter cobertura óssea, segundo a classificação de 
Gustilo e Anderson, é enquadrada em: 
a) II. 
b) III a.  
c) III b.  
d) III c.  
 
35. Hipoestesia na porção radial dos dedos, teste de Phalen 
negativo e Tinel positivo proximal, alteração de sensibilidade 
próxima à região tenar e eletroneuromiografia normal, 
correspondem mais provavelmente ao diagnóstico de: 
a) Síndrome do túnel do carpo. 
b) Síndrome do canal de Guyon. 
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c) Síndrome do pronador redondo. 
d) Síndrome de Wartenberg. 
 
36. Quais os achados radiográficos mais comuns na osteoartrose. 
a) Rarefação óssea periarticular, redução simétrica do espaço 

articular e edema sinovial. 
b) Redução da densidade óssea na face articular, redução 

assimétrica do espaço articular e edema sinovial. 
c) Redução do espaço articular, osteófitos, geodos e esclerose 

marginal óssea. 
d) Redução simétrica do espaço articular, sequestro ósseo e 

reação periosteal. 
 
37. Em relação ao exame físico do joelho, analise as afirmativas a 
seguir: 
I - Os testes de Lachman e da Gaveta anterior avaliam a 
integridade do ligamento cruzado anterior. 
II - O teste de Apley positivo em rotação interna indica lesão do 
menisco medial. 
III - O teste de Steinmann é realizado com o paciente sentado na 
maca, com as pernas pendentes a 90º, fazendo-se rotações 
externa e interna da perna, segurando pelo pé. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
38. Sobre a fratura do processo odontoide, analise as afirmativas a 
seguir: 
I - Ocorre por mecanismo de compressão axial associado a flexão 
forçada. 
II - É importante a realização de 3 incidências radiográficas: frente, 
perfil e transoral. 
III - As fraturas tipo III tem maior associação com pseudoartrose e 
devem ser submetidas a tratamento cirúrgico por meio de 
osteossíntese com parafuso canulado. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
39. Sobre a terminologia ortopédica, analise as afirmativas a 
seguir: 
I - Anquilose é a cirurgia realizada para fundir uma articulação e 
levar a total perda da mobilidade, com objetivo de diminuir a dor. 
II - Neuropraxia é a lesão de um nervo periférico que causa perda 
da função em grau variável, mas de retorno espontâneo, em tempo 
variável. 
III - Neurotmese é a lesão completa de um nervo sem resolução 
espontânea. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
40. Em relação ao aparecimento dos núcleos de ossificação do 
cotovelo, aquele que ossifica mais tardiamente, em torno dos 12 
anos de idade é o: 
a) Epicôndilo Medial. 
b) Epicôndilo Lateral. 
c) Tróclea. 
d) Capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




