MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA
1.

Nas fraturas do fêmur, a região distal é delimitada da articulação 11. Não é uma das indicações comuns para artrodese da articulação
do joelho até:
interfalangeana distal:
a) 4 cm do fêmur distal.
a) Sequela de fratura e paralisias.
b) 6 cm do fêmur distal .
b) Gota tofácea.
c) 9 cm do fêmur distal.
c) Contratura fixa após queimadura.
d) 12 cm do fêmur distal.
d) Sequela de dedo em martelo.

2.

Qual é o tumor ósseo mais comum entre os benignos?
a) Osteossarcoma.
b) Encondroma.
c) Condroma.
d) Osteocondroma.

3.

Os fatores de riscos para osteoporose são intrínsecos ou 13. Na biomecânica da mão, o desvio radial ocorre em cerca de
imutáveis. Não incluindo:
____________ na articulação mediocarpiana. A lacuna é
a) Propriedades físicas do osso.
preenchida com:
b) Sedentarismo.
a) 20º a 30º
c) Idade.
b) 40º a 45º
d) Sexo.
c) 50º a 60º
d) 60º a 65º
É correto dizer sobre o cisto ósseo aneurismático na coluna:
a) Não costuma acometer os elementos posteriores.
14. A capsulite adesiva do ombro apresenta as seguintes fases:
b) Ocorre principalmente em idosos.
a) Congelamento e descongelamento.
c) É uma afecção comum na coluna.
b) Dolorosa e descongelamento.
c) Dolorosa e congelamento.
d) Pode acometer qualquer nível.
d) Dolorosa, congelamento e descongelamento.
A osteoporose se divide em:
a) Inicial e terminal.
15. É uma variação normal do ombro encontrada em atletas juvenis
b) Primária e secundária.
de tênis:
a) Contratura da cápsula anterior.
c) Pós-menopausa e senil.
b) Contratura da cápsula posterior.
d) Pós-menopausa e idiopática.
c) Instabilidade multidirecional assintomática.
d) Escápula alada.
É comum na escoliose idiopática infantil:
a) A progressão da deformidade.
b) A associação com malformações cardíacas.
16. Sobre os testes clínicos de ombro, o teste correlato correto é:
c) O acometimento do sexo feminino.
a) Teste de Speed – cabeça longa do bíceps.
d) A curva torácica direta.
b) Teste de Gerber – redondo menor.
c) Teste de Jobe – subescapular.
d) Teste de Patte – supraespinal.
São doenças medidas pelos osteoclastos, exceto:
a) Osteoartrose.
b) Osteomalácia.
17. Sobre as faturas da cabeça do rádio, podemos dizer que:
c) Doença de Paget.
I.
São muito raras as lesões ligamentares associadas a
d) Osteoporose.
fraturas da cabeça do rádio.
II.
A ausência da cabeça do rádio não causa instabilidade se o
ligamento colateral ulnar e a articulação radioulnar distal
Na miosite ossificante podemos encontrar osso neoformado e:
estão intactas.
a) PNET.
Essas afirmações estão:
b) Cartilagem.
a) Ambas corretas.
c) Células gigantes multinucleadas atípicas.
b) Ambas incorretas.
d) Células de glia.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação I está incorreta.
Citamos como efeito colateral do uso do corticosteroide no

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tratamento da síndrome dolorosa regional:
a) Hirsutismo.
b) Hipogonadismo.
c) Supressão da neuro-hipófise.
d) Diminuição da gordura abdominal.

12. Mieloma múltiplo causa:
a) Lesões blásticas e hipercalcemia.
b) Lesões blásticas e cálcio sérico normal.
c) Lesões líticas e hipocalcemia.
d) Lesões líticas e hipercalcemia.

18. Qual a função do exame de ultrassonografia do calcâneo?
a) Triagem, título de saúde pública.
b) Diagnóstico de osteoporose.
c) Diagnóstico de osteoporose localizada.
d) As opções A e C estão corretas.

10. Uma queimadura de pele com lesão irreversível dos elementos
19. Em relação à força de pronação do antebraço, a força de
germinativos da epiderme é classificada como sendo de:
supinação é aproximadamente:
a) Primeiro grau.
a) 15% maior.
b) Segundo grau.
b) 30% maior.
c) Terceiro grau.
c) 15% menor.
d) Quarto grau.
d) 30% menor.
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20. As metástases dos sarcomas ósseos, normalmente ocorrem:
a) No suprarrenal.
b) No pulmão.
c) No rim.
d) No fígado.

23. Analise as afirmações abaixo:
I.
Vigilância nutricional e orientação alimentar.
II.
Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas, para
o consumo humano.
III.
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele incluído o
do trabalho.
IV.
Formulação da política de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
e sua participação na produção.
Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
SUS:
a) Apenas III e IV.
b) Apenas I e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

21. Acerca do Sistema Único de Saúde SUS, analise as afirmativas
abaixo e aponte a alternativa correta:
I.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
reformulação de políticas econômicas e sociais que visem à
redução de riscos de doenças e de outros agravos no
estabelecimento de condições que assegurem o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
II.
O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das
empresas da sociedade.
III.
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 24. Aponte a alternativa que NÃO possui uma competência da direção
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento
municipal do Sistema Único de Saúde SUS:
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
a) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
b) Colaborar com a União e com os Estados na execução da
a) Apenas I e II estão corretas.
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
c) Apenas III está correta.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados
d) I, II e III estão corretas.
de saúde.

22. Sobre o Sistema Único de Saúde SUS, assinale a alternativa 25. Sobre os recursos do Sistema Único de Saúde SUS, analise as
correta:
afirmativas e aponte a alternativa correta:
a) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços,
I.
O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
Único de Saúde SUS, de acordo com a receita estimada, os
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e
recursos necessários à realização de suas finalidades,
das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas
previstos em propostas elaboradas pela sua direção
as instituições públicas federais, estaduais e municipais de
nacional, com a participação dos órgãos da previdência
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
social e da assistência social, tendo em vista as metas e as
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e
prioridades
estabelecidas
na
Lei
de
Diretrizes
equipamentos para a saúde.
Orçamentárias.
b) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços,
II.
São considerados de outras fontes os recursos provenientes
prestados por órgãos e instituições públicas federais e
de ajuda, contribuições, doações e donativos, entre outros,
estaduais, da administração direta e indireta e das fundações
exceto as rendas eventuais, inclusive comerciais e
mantidas pelo Poder Público; estão incluídas as instituições
industriais.
públicas federais, estaduais e municipais de controle de
a) Apenas I está correta.
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos
b) Apenas II está correta.
exceto de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a
c) I e II estão corretas.
saúde.
d) I e II estão incorretas.
c) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 26. Sobre os princípios fundamentais elencados no Código de Ética
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e
Médica, assinale a alternativa incorreta:
das fundações mantidas pelo Poder Público; não estão
a) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser
incluídas as instituições públicas federais, estaduais e
humano e da coletividade e será exercida sem discriminação
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de
de nenhuma natureza.
insumos,
medicamentos
inclusive
de
sangue
e
b) Compete ao Médico aperfeiçoar continuamente seus
hemoderivados, e equipamentos para a saúde.
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em
d) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços,
benefício do paciente.
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
c) A Medicina pode, somente nos casos expressos em lei, ser
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e
exercida como comércio.
das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas
d) O Médico guardará sigilo a respeito das informações que
as instituições públicas federais, estaduais e municipais de
detenha conhecimento no desempenho de suas funções,
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
com exceção dos casos previstos em lei.
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, exceto
equipamentos para a saúde.
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27. Nos termos do Código de Ética Médica, aponte a alternativa que 32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as
NÃO possui um direito do Médico:
afirmativas abaixo:
a) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as
I.
As crianças atravessaram o rio à nado.
práticas cientificamente reconhecidas e respeitada à
II.
Às vezes me dá uma vontade de dançar.
legislação vigente.
a) Apenas I está correta.
b) Estabelecer seus horários de forma justa e digna.
b) Apenas II está correta.
c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
d) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos
da profissão médica.
33. Há erro de flexão em:
a) Havia três escrivães na sala de espera.
28. Analise as afirmativas abaixo:
b) No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três
I.
Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou
vilãos.
ou do qual não participou.
c) Os atores dessa peça são dois anões.
II.
Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou
d) Naquele rochedo é possível ver falcãos voando.
ilegível, sem a devida identificação de seu número de
registro do Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, 34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação:
bem como assinar em branco folhas de receituários,
a) O Sol nasceu muito cedo ontem.
atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
b) Aquele homem tem um coração de pedra!
III.
Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes
c) Os braços de três cadeiras vieram quebrados.
sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.
d) As crianças têm aula de música na escola.
De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao Médico:
a) Apenas I e III.
35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica
b) Apenas III.
sintaticamente como:
c) Apenas I e II.
A menina machucou-se com o estilete.
d) I, II e III.
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
29. Aponte a alternativa que possui uma conduta permitida ao
c) Predicativo do sujeito.
Médico, nos termos do Código de Ética Médica:
d) Predicativo do objeto.
a) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de
seu representante legal.
36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado
b) Participar direta ou indiretamente da comercialização de
incorretamente em:
órgãos ou de tecidos humanos.
a) Nada preocupa-me tanto.
c) Praticar concorrência desleal com outro médico.
b) Deus me livre!
d) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição em
c) Quero-lhe muito bem.
instituição pública ou privada onde as condições de trabalho
d) Isto o aborreceu muito.
não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a
do paciente, bem como a dos demais profissionais.
37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:
a) São vinte e dois de abril.
30. Acerca da publicidade médica, analise as condutas abaixo e
b) Deve haver várias razões para ela ter essa atitude.
aponte a alternativa correta:
c) Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos.
I.
Participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que
d) Era cinco horas da tarde quando nos encontramos.
seja a sua natureza, valendo-se de sua profissão.
II.
Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de
38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal:
comunicação em massa.
a) Esse creme é inferior ao que uso.
a) Apenas a conduta I é permitida.
b) A invasão de propriedade é proibida.
b) Apenas a conduta II é permitida.
c) Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros.
c) Ambas as condutas são permitidas.
d) Haja visto que ele ganhou o campeonato.
d) Ambas as condutas são vedadas.
39. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal:
31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da
a) Você ainda não assistiu a essa peça?
língua:
b) O ministro não atendeu o paciente.
Após o ________ do vendedor, meu tio está ________ em
c) Ele atingiu ao sucesso.
vingança.
d) Você torce por que time?
a) Deslise – obcecado.
b) Deslize – obsecado.
40. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo:
c) Deslize – obcecado.
I.
Ele disse durante o discurso: - Muito obrigado mamãe.
d) Deslise – obsecado.
II.
Na feira comprei meia melancia e alguns limões.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
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41. Sou favorável à sua proposta organizacional. O termo em 48. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e
destaque se classifica como:
o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo
a) Adjunto adnominal.
valor líquido?
b) Adjunto adverbial.
a) 9,95%.
c) Complemento nominal.
b) 6,25%.
d) Agente da passiva.
c) 8,75%.
d) 7,85%.
42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo
divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o 49. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m³. Qual é a área
acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na
total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são
região:
proporcionais aos números 2, 3 e 4?
a) A ocupação do Kuwait pelo Irã.
a) 548 m³.
b) A saída das tropas russas do Iraque.
b) 180 m³.
c) A ocupação da Líbia por Israel.
c) 208 m³.
d) O desenvolvimento do programa nuclear do Irã.
d) 360 m³.
43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para
50. Se o dobro da idade de Isabel é igual ao quadrado de sua idade
incentivar investimentos de empresas norte-americanas no
menos 288, quantos anos ela tem?
território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:
a) 21.
a) Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de
b) 17.
comércio com a China.
c) 25.
b) Aos países da América do Sul questionarem os privilégios
d) 18.
oferecidos aos Estados Unidos na China.
c) Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti
norte-americana.
d) Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder
postos de trabalho.
44. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em
uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas
ocupadas correspondiam à terça parte do total de poltronas desse
teatro?
a) 197.
b) 186.
c) 201.
d) 246.
45. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de
uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão
necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo
que contrataram mais 10 homens?
a) 8 h/d.
b) 9 h/d.
c) 10 h/d.
d) 6 h/d.
46. Marcando-se, sobre uma reta real, os pontos correspondentes às
raízes da equação:

, obtém-se um segmento cujo

comprimento mede, em cm:
a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.
47. Numa loja de revenda de pássaros 25% são sabiás, 40% são
pintassilgos, 20% rouxinóis e ainda há 45 colibris. Quantos
pássaros há para vender nessa loja?
a) 300.
b) 250.
c) 400.
d) 150.
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