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Cargo: Médico Ortopedista 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-
lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força 
e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. A doença de Legg-Calvé-Perthes é uma necrose avascular da 

epífise proximal do fêmur, que acomete o esqueleto imaturo, 
geralmente dos 4 aos 8 anos. Sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A causa é desconhecida, sendo a teoria principal a vascular, 

relacionada com deficiência das proteínas C e S, que levaria à 
formação de microêmbolos e consequentemente infartos da 
cabeça do fêmur. 

b) É dividida radiograficamente em 4 fases, sendo que o sinal do 

crescente (ou de Caffey) aparece na primeira fase. 
c) Clinicamente, o paciente se apresenta com dor no quadril, 

virilha ou joelho, graças à irradiação do nervo obturatório. 
d) O gesso de broomstick mantém o quadril em abdução e 

rotação interna para melhor contenção da cabeça femoral no 
acetábulo. 

 

18. Em relação às osteocondrites, assinale a alternativa correta: 
a) A osteocondrite de Sever é a apofisite do núcleo secundário de 

ossificação do calcâneo, predominando em mulheres, 
unilateral na maioria dos casos. O prognostico é reservado 
devido às dificuldades terapêuticas. 

b) A doença de Kohler é a necrose avascular do escafoide, 

predominando em meninos menores de 6 anos, unilateral na 
maioria dos casos. 

c) A doença de Freiberg é a osteonecrose da cabeça do 2º 

metatarsiano, mas pode acometer outros metatarsianos. A 
etiologia é relacionada com uso de salto alto e trauma com 
carga axial. Predomina em meninas no inicio da adolescência. 

d) A doença de Panner é o aumento da tuberosidade anterior da 

tíbia, decorrente de microtraumatismos. O tratamento da 
maioria dos casos baseia-se em sintomáticos e repouso. 

 
19. Em relação aos conceitos usados em terminologia ortopédica, 

analise as afirmativas a seguir: 
I. Anquilose é a perda da mobilidade de uma articulação 
decorrente da evolução natural de uma doença ou trauma. 
II. Artrodese é a cirurgia realizada para fundir uma articulação e 
levar a total perda da mobilidade, com a finalidade de diminuir a 
dor. 
III. Neurotmese é a lesão de um nervo periférico que causa perda 
da função em grau variável, mas de retorno espontâneo, em 
tempo variável. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
20. Em relação à epifisiólise, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O sinal branco de Steel na radiografia deve-se a um aumento 

da densidade da cabeça femoral decorrente da cicatrização 
óssea da fase crônica. 

b) Está associado ao biótipo obeso com atraso do 

desenvolvimento sexual (tipo Frolich) e também ao tipo alto e 
magro (Mikulicz). 

c) Pode se apresentar clinicamente de forma aguda, crônica ou 

crônica agudizada, sendo mais frequente a apresentação 
crônica. 

d) A complicação mais comum é o desenvolvimento de condrólise, 

caracterizada por dor e rigidez progressivas. 
 
21. Osteomielite é um processo infeccioso que acomete o osso, 

geralmente causado por bactérias. Sobre o tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A epífise geralmente é poupada. 
b) A manifestação radiológica só é visível em 10 a 14 dias após o 

inicio da doença. 
c) O local de instalação das bactérias é a metáfise. 
d) Necrose e osteólise só ocorrem nas fases avançadas de 

osteomielite. 
 

22. Quadro clinico caracterizado por fragilidade óssea, esclera 

azulada, dentinogênese imperfeita e frouxidão ligamentar deve 
corresponder mais provavelmente ao diagnóstico de: 
a) Raquitismo. 
b) Cretinismo. 
c) Acondroplasia. 
d) Osteogênese imperfeita. 

 
23. Segundo a classificação de Anderson e D’Alonzo para as 

fraturas do processo odontoide, assinale o tipo de fratura que 
exige tratamento cruento: 
a) Fratura-avulsão (ápice). 
b) Fratura no corpo. 
c) Fratura na base. 
d) Tipo IV. 

 
24. Vários testes clínicos são utilizados para avaliar quais 

músculos do manguito rotador estão acometidos. O teste de Patte 
avalia o: 
a) Tendão supraespinhal. 
b) Tendão subescapular. 
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c) Tendão infraespinhal. 
d) Tendão redondo menor.  

 
25. Em relação à tenossinovite de DeQuervain, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
a) É a causa mais comum de tendinite do membro superior. 
b) Acomete o 1º compartimento extensor, que contém os tendões 

extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar. 
c) O teste de Phalen é específico para o diagnóstico, sendo 

definido clinicamente. A ultrassonografia e a ressonância 
magnética não são solicitados de rotina. 

d) O tratamento cirúrgico para liberação do compartimento está 

indicado na falha do tratamento conservador por 6 meses e 
após, pelo menos, 2 infiltrações. 

 
26. Paciente de 57 anos, usuário crônico de fenobarbital, 

apresenta quadro de nódulos palmares com flexão das 
articulações metacarpofalangeana e interfalangeana proximal dos 
dedos, com hiperextensão da interfalangeana distal 
compensatória. O diagnóstico mais provável é: 
a) Síndrome de Wartenberg. 
b) Síndrome do pronador redondo. 
c) Doença de Dupuytren. 
d) Doença de Adson. 

 
27. Em relação às lesões do ligamento cruzado anterior do joelho, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O mecanismo mais comum é uma desaceleração com o joelho 

em hiperextensão. 
b) Deve ser realizada punção articular na fase aguda, com 

assepsia adequada. Se a punção apresentar hemartrose, a 
probabilidade de lesão do ligamento será > 70%. 

c) Na maioria dos casos o tratamento é clínico, sendo indicado o 

tratamento cirúrgico na dependência dos sintomas, estilo de 
vida e nível de atividade física. 

d) A radiografia simples deve ser solicitada para descartar lesões 

por avulsão da cápsula lateral, que é patognomônica de 
ruptura do ligamento cruzado anterior. 

 
28. Pacientes com 1º episódio de lombalgia, já devem receber 

investigação adicional com exames radiológicos apenas nos 
casos de: 
a) Sinais de radiculopatia. 
b) Idade > 15 anos ou < 55 anos. 
c) Dor melhora durante a noite. 
d) Dor por menos de 3 meses. 

 
29. Em relação às epicondilites, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) O quadro clínico é de dor na inserção dos tendões, 

principalmente extensor ulnar longo do carpo e extensor 
comum dos dedos. 

b) O diagnóstico é clínico, pois a radiografia inicial é normal. 
c) O tratamento é realizado com crioterapia, AINE’s, imobilização, 

fisioterapia analgésica. A cirurgia é indicada apenas em casos 
extremos. 

d) É a principal causa de dor no cotovelo em adultos. 

 
30. A displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) engloba 

instabilidade, displasia acetabular, subluxação e luxação. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta: 
a) Predomina no sexo feminino, 8:1, sendo o lado esquerdo mais 

afetado. 
b) Os teste de Barlow e Ortolani devem ser realizados em todos 

os recém-nascidos, e podem provocar luxação e redução do 
quadril, respectivamente. 

c) A ultrassonografia é o melhor exame complementar até 1 ano 

de idade, podendo realizar avaliações estática e dinâmica. 
d) Em criança acima de 2 anos, a redução aberta geralmente é 

necessária o tratamento, associada a uma osteotomia 
acetabular para otimizar a cobertura da cabeça do fêmur. 

 
31. Qual a causa mais comum de joelho varo em criança menores 

de 1 ano: 
a) Tíbia vara de Blount. 
b) Acondroplasia. 

c) Raquitismo. 
d) Fisiológica. 

 
32. Em relação ao pé torto congênito, analise as afirmativas a 

seguir: 
I. O diagnostico é clínico, dispensando a radiografia. 
II. O tratamento ideal deve ser precoce, nos primeiros dias de 
vida, por meio da confecção de gesso pelo método de Ponseti e 
tenotomia, além de órteses. 
III. Predomina no sexo feminino, sendo bilateral na imensa maioria 
dos casos, com possibilidade de associação a outras patologias. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
33. A causa mais comum de dor no quadril na infância é: 
a) Doença de Legg-Calvé-Perthes. 
b) Pioartrite. 
c) Sinovite transitória do quadril. 
d) Epifisiólise. 

 
34. Os achados radiográficos de alargamento da fise, metáfise 

achatada e de maior diâmetro, sendo que na evolução do quadro 
pode ocorrer reabsorção subperiosteal das falanges distais dos 
dedos das mãos, são típicos de qual doença: 
a) Osteogênese imperfeita. 
b) Esclerose tuberosa. 
c) Cretinismo. 
d) Raquitismo. 

 
35. Qual o tumor ósseo primário mais comum: 
a) Osteossarcoma. 
b) Tumor de Ewing. 
c) Mieloma múltiplo. 
d) Metástases. 

 
36. A falha da consolidação óssea (retardo da consolidação maior 

que 6 meses), em que ocorre movimento no foco, como uma  
“pseudoarticulação”, provocando dor, recebe o nome de: 
a) Anquilose. 
b) Artrodese. 
c) Pseudoartrose. 
d) Sequestro. 

 
37. O achado laboratorial da punção articular na suspeita de artrite 

séptica que reforça esta hipótese é: 
a) Teste da mucina: firme: 
b) Polimorfonucleares de 25%. 
c) Proteínas de 2%. 
d) Glicose 30% menor em relação a glicemia. 

 
38. A síndrome de Mafucci está associada com qual tipo de tumor 

ósseo primário: 
a) Encondroma. 
b) Osteoma. 
c) Condroblastoma. 
d) Osteossarcoma. 

 
39. Qual o exame de imagem mais sensível e específico para o 

diagnóstico de osteomielite: 
a) Radiografia convencional. 
b) Ultrassonografia. 
c) Tomografia computadorizada. 
d) Ressonância Nuclear Magnética. 

 
40. Fratura da extremidade distal do rádio com angulação volar, 

reconhecida clinicamente como deformidade em “pá de 
jardinagem”, decorrente de mecanismo de queda sobre o punho 
flexionado e antebraço em supinação, recebe o epônimo de: 
a) Colles. 
b) Monteggia. 
c) Chauffer. 
d) Smith. 




