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Cargo: Médico Ortopedista 
 
Língua Portuguesa 
 
01. “Livro não é remédio. Não tem de ser engolido à força. A 
leitura também deve se transformar num ato de prazer.” (Walcyr 
Carrasco). 
No texto acima, podemos inferir que: 
a) O livro não deve ser obrigatório nas escolas. 
b) Geralmente as leituras são impostas, tornando-as assim 

desprazerosas. 
c) O autor se equivocou pois remédios e livros não têm 

nenhuma relação.  
d) Todo remédio deve ser engolido à força, assim como todo 

livro deve ser lido dessa forma. 
 
02. É incorreto o que se afirma sobre a palavra “transformar” 
em:  
a) É formada por prefixação. 
b) Apresenta dois encontros consonantais e um dígrafo. 
c) Apresenta três encontros consonantais e um dígrafo. 
d) Apresenta mais letras do que fonemas. 
 
Texto para as questões de 03 á 05. 
 
Dia da Terra 2013 – Dia Internacional da Terra recebe 
homenagem do Google 
 

O Dia da Terra 2013 ou Dia Internacional da Mãe 
Terra, como é chamado de maneira oficial, é uma data que a 
organização das Nações Unidas (ONU) criou no ano de 2009 
para que marcasse a responsabilidade coletiva para que sejam 
promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e possam 
alcançar um balanço entre a economia, a sociedade e o 
ambiente. 

(http://www.noticiasbr.com.br/dia-da-terra-2013-dia-
internacional-da-terra-recebe-homenagem-do-google-

103273.html) 
 
03. No texto acima, nota-se um problema de concordância 
verbal. Assinale o trecho em que isso ocorre: 
a) Como é chamado de maneira oficial. 
b) É uma data que a organização das Nações Unidas (ONU) 

criou no ano de 2009. 
c) Sejam promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e 

possam alcançar um balanço entre a economia, a sociedade 
e o ambiente. 

d) Dia Internacional da Terra recebe homenagem do Google. 
 
04. A locução “para que” ocorre duas vezes no texto com 
sentido de: 
a) Finalidade e finalidade. 
b) Causa e explicação. 
c) Causa e finalidade. 
d) Finalidade e explicação. 
 
05. As palavras “responsabilidade” e “natureza” são formadas 
pelo processo de: 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação imprópria. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação sufixal. 
 
06. Está corretamente pontuada a frase em: 
a) É possível que, contrariando todas as expectativas, o 

candidato venha a renunciar, em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

b) É possível que contrariando todas as expectativas, o 
candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

c) É possível que, contrariando todas as expectativas o 
candidato venha a renunciar, em benefício segundo dizem, 
da maior união do partido. 

d) É possível, que contrariando todas as expectativas, o 
candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

07. Assinale a alternativa em que o texto não esteja na norma 
padrão da língua: 
a) Ontem houveram muitos tiroteios na periferia da cidade. 
b) Teve muitos tiroteios ontem na periferia da cidade. 
c) Houve muitos tiroteios na periferia da cidade ontem. 
d) Ocorreu muitos tiroteios, ontem, na periferia da cidade. 
 
08. Leia a charge abaixo: 
 

 
 
Podemos depreender do texto que: 
a) Um padre não pode usar linguagem coloquial. 
b) Tudo o que se faz pode estar nas redes sociais. 
c) O sujeito que está confessando não conhece redes sociais. 
d) As redes sociais não representam invasão de privacidade. 
 
09. O texto abaixo está escrito num cartaz de um alojamento e 
foi publicado pelo jornal Folha de S. Paulo em 29 nov. 1998, p. 
4-6. 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Pode-se afirmar que no texto há: 
a) Desvio de regência, pontuação e ortografia. 
b) Desvio de ortografia e pontuação. 
c) Desvio de concordância verbal, pontuação e ortografia. 
d) Desvio de concordância nominal, pontuação e ortografia. 
 
10. A Esfinge? 
      Já decifrei. 
      Ela é o homem, eu sei... 
      O misterioso ser  
      que finge.  
         (Mino) 
 
O pronome relativo “que” em “que finge” tem função sintática de: 
a) Sujeito e introduz oração adjetiva restritiva. 
b) Predicativo e introduz oração adjetiva restritiva. 
c) Objeto direto e introduz oração adjetiva explicativa. 
d) Complemento nominal e introduz oração adjetiva explicativa. 
 
11. Assinale a oração em que não foi usada conjunção 
adequada, provocando incoerência. 
a) Decida-se: ou você olha por aqui ou você olha por ali. 
b) Não entendeu nada, mas também não perguntou nada. 
c) Convidou as três famílias, pois só havia acomodações para 

duas. 
d) Amar tanto assim não deves porque o amor pode machucar. 
 
12. Leia o texto de Vinícius de Moraes: 
Você que está aí com a boneca do seu lado... 
É amigo, mas ela anda longe, perdida num mundo lírico e 
confuso, cheio de canções, aventura e magia. 
A função sintática das palavras grifadas é respectivamente: 
a) Aposto – adjunto adnominal – adjunto adnominal. 
b) Vocativo – predicativo do sujeito – complemento nominal. 
 

É proibido a entrada de pessoas estranhas 

Por favor não incista 
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c) Aposto – predicativo do sujeito – adjunto adnominal. 
d) Vocativo – adjunto adnominal – complemento nominal. 
 
13. A oração em que aparece um adjunto adverbial de causa é: 
a) Há uma gota de sangue em cada poema. (Mario de 

Andrade). 
b) – Irei de joelhos, se necessário, irei de costas. (Dias 

Gomes). 
c) Hoje eu não queria a juventude assim perdida. (Taiguara). 
d) Se se morre de amor? (Gonçalves Dias). 
 
14. Assinale a alternativa correta: 
a) A lua brilhou alegre no céu. – há predicado verbo-nominal. 
b) Surgiram fotógrafos e repórteres. – há sujeito indeterminado. 
c) O cinema atual nunca foi tão versátil. – versátil é objeto 

direto. 
d) Tens o direito de comer do pão. – apresenta objeto indireto. 
 
15. “Na casa libanesa/ Havia um tapete persa,/ Muito antigo, / 
encapado de plástico transparente,/ Atravessado por passarelas 
vermelhas;/ Era melhor não pisá-lo,/ Ele podia virar pó.” (...) 
(Raquel Naveira – Tapete Persa). 
Só não se pode afirmar sobre o texto que: 
a) Trata-se de um texto predominantemente descritivo. 
b) “Ele podia virar pó” significa que estava muito velho. 
c) Entre “Era melhor não pisá-lo,” e “Ele podia virar pó” pode-se 

substituir a vírgula pela conjunção “por isso”. 
d) Se “um tapete persa” estivesse no plural, o verbo “Havia” 

permaneceria no singular, pois é impessoal. 
 
16. Examine o poema abaixo de Ricardo Ramos: 

     
 Telefonema 
 
Ouvi, acordei.  
Ouvi, xinguei e ouvi. 
Levantei, ouvi, andei, ouvi. 
Peguei, falei, sentei, ouvi. 
Falei, ouvi, falei, ouvi, falei. 
Desliguei, levantei, levantei, xinguei. 
Comentei, deitei e dormi. 

 
Está correto o que se afirma sobre o texto: 
a) Trata-se de um texto narrativo e a coesão se estabelece pela 

sequência em que os verbos são colocados. 
b) Trata-se de um texto descritivo e a coesão se estabelece pela 

sequência em que os verbos são colocados. 
c) Não se pode classificar esse texto, pois ele não apresenta 

coesão. 
d) Embora sem coesão, percebe-se que o texto é informativo. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O patógeno causador de 90% das osteomielites 
hematogênicas é: 
a) Staphylococcus aureus. 
b) Estafilococos do grupo A e B. 
c) Haemophilus influenzae. 
d) Estreptococos do grupo B. 
 
18. A farmacoterapia adequada para o tratamento de 
osteomielite em recém-nascidos é: 
a) Oxacilina associada a cefalosporina de terceira geração. 
b) Oxacilina associada a um aminoglicosídeo. 
c) Clindamicina associada a cefalosporina de terceira geração. 
d) Clindamicina associada a um aminoglicosídeo. 
 
19. Todas as formas de estenose de canal vertebral possuem 
sintomas inconsistentes. Na maioria das vezes esta presente 
em pacientes acima de 50 anos. Segundo Anderson e 
MacNeill(1992) existem quatro subsindromes de estenose 
lombar: dor radicular, dor atípica de membros inferiores, 
síndrome da cauda eqüina crônica e claudicação neurogênica 
intermitente. Com relação ao diagnostico diferencial da 
claudicação neurogênica intermitente(CNI) em relação a 
claudicação vascular intermitente(CVI) podemos afirmar que: 

a) Na CVI observa-se como fator de melhora o ato de sentar e 
fator de piora o ato de andar em relação a CNI que pode-se 
observar melhora ao sentar e piora ao ficar em pé. 

b) Na CVI o sentido da dor é de proximal para distal já na CNI o 
sentido é de distal para proximal. 

c) O tempo de melhora da dor na CVI é rápido e é lento na CNI. 
Na CVI é incomum observar atrofia já na CNI pode ser 
observado ocasionalmente. 

d) O teste da bicicleta na CVI é negativo e positivo na CNI. O 
sentido da dor é de proximal para distal na CNI e de distal 
para proximal na CVI. 

 
20. O nível mais suscetível da coluna cervical de ocorrência de 
hérnia de disco é: 
a) Entre CII e CIII. 
b) Entre CIII e CIV. 
c) Entre CIV e CV. 
d) Entre CV e CVI. 
 
21. Com relação a hérnia de disco torácica considere as 
seguintes afirmações: 
I – Pacientes mais afetados estão entre a quarta e sexta década 
de vida. 
II – Pacientes com hérnias centrais observa-se a compressão 
medular com as seguintes alterações neurológicas: parestesia, 
paresia radicular, ataxia e alterações esfincterianas. 
III – Em hérnias centrais com compressão medular a 
intervenção cirúrgica pode ser a discectomia anterior por meio 
de toracotomia, a costotransversectomia ampliada e 
laminectomia. 
a) I e II são verdadeiras. 
b) II e III são verdadeiras. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) I, II e III são verdadeiras. 
 
22. O primeiro ligamento a ser distendido ou rompido nas 
entorses por inversão do tornozelo é: 
a) Fibulotalar anterior. 
b) Fibulotalar posterior. 
c) Fibulocalcâneo. 
d) Tibiotalar anterior. 
 
23. Paciente após sofrer queda em pé de aproximadamente 7 
metros de altura e ter sofrido fratura no corpo de L1 deve ter 
qual osso obrigatóriamente pesquisado a procura de fratura: 
a) Fêmur. 
b) Calcâneo. 
c) Fíbula. 
d) Tíbia. 
 
24. Paciente com luxações reincidentes na articulação 
glenoumeral em posição anterior tem maior risco de sofrer lesão 
no seguinte nervo:  
a) Musculocutâneo. 
b) Subescapular. 
c) Axilar. 
d) Radial. 
 
25. Segundo Seinsheimer, considerando uma fratura do fêmur 
distal quando o côndilo femoral medial esta desviado e o côndilo 
lateral esta preso a diáfise femoral  se classifica como: 
a) Tipo IIIA. 
b) Tipo IIIB. 
c) Tipo IV. 
d) Tipo IIB. 
 
26. Com relação ao diagnostico clinico das fraturas 
supracondilares do úmero considere as afirmações: 
I – Pode-se observar edema e impotência funcional 
acompanhado de dor na articulação do cotovelo. 
II – Verifica-se com freqüência equimose na face posterior do 
cotovelo. 
III – Na palpação das eminências ósseas, a dor se localiza na 
região supracondilar em ambas as margens umerais. 
É correto o que se afirma em: 
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a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) I e III. 
 
27. Paciente sofre fratura em osso do carpo. O primeiro osso a 
ser analisado por ser mais frequentemente fraturado é: 
a) Trapezóide. 
b) Escafóide. 
c) Pisiforme. 
d) Piramidal. 
 
28. A classificação da lesão de Monteggia considera quatro 
tipos de fratura da ulna associada a luxação da cabeça do rádio. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Tipo I. Caracterizada por fratura diafisária da ulna associada 

a luxação posterior da cabeça do rádio. 
b) Tipo II. Fratura da diáfise da ulna associada a luxação 

anterior da cabeça do rádio. 
c) Tipo III. Fratura metafisária da ulna esta associada a luxação 

lateral ou Antero-lateral da cabeça do rádio. 
d) Tipo IV. Fratura do terço proximal do radio e da ulna, 

associado a luxação posterior da cabeça do rádio. 
 
29. O diagnostico de síndrome de compartimento é basicamente 
clínico, dado principalmente por: 
a) Dor intensa. 
b) Diminuição da perfusão. 
c) Parestesia. 
d) Palidez. 
 
30. Sobre os métodos de tratamento conservador e as fraturas 
da diáfise do úmero, assinale a alternativa incorreta: 
a) Tração esquelética: umfio de Kirschner é passado pelo 

olecrano e, com o estribo, é realizada tração longitudinal do 
braço. É um método provisório. 

b) Gesso pendente: utiliza gesso braquiopalmar iniciando acima 
da fratura; argola para colocação da tipóia e cotovelo em 90 
graus, com o antebraço neutro. 

c) Brace: fundamentado na compressão dos músculos ao redor 
do úmero, mantendo todas as articulações do membro 
superior livres. Colocado apenas no braço. 

d) Velpeau: método em que o membro superior é imobilizado 
junto ao tronco, sendo gessado ou não gessado. Quando 
gessado é também denominado gesso toracobraquial. 

 
31. Em relação as fraturas diafisárias do fêmur no adulto, é 
incorreto: 
a) Para a fratura é usada mais frequentemente a classificação 

de AO e para as partes moles, a mais usada é a 
classificação de Gustilo. 

b) Nos casos em que há indicação de tratamento conservador, a 
tração não deve exceder 5% do peso corporal. 

c) No tratamento cirúrgico a placa de compressão é indicada 
para casos de fratura simples, Tipo A e a placa ponte é 
excelente método para as fraturas dos tipos B e C, quando 
não indicada a haste. 

d) Como ocorrem por resultado de considerável violência, a 
exemplo de colisão de veículos, a população mais afetada é 
a parcela jovem mais expostos à violência e à velocidade. 

 
32. Em relação a utilização das hastes intramedulares para o 
fêmur esta incorreto: 
a) A colocação anterógrada fortalece o colo femoral. 
b) A colocação anterógrada pode conduzir processo infeccioso 

do foco de fratura para o interior da capsula do quadril. 
c) São indicações para o uso de haste retrograda: quadril 

“flutuante”, osteporose(idade acima de 50 anos) e 
politrauma. 

d) A haste retrograda pode afetar de forma importante a facies 
patellaris do fêmur. 

 
33. Considere as seguintes afirmações sobre os ligamentos do 
joelho: 
I – Responsável por mais de 80% da estabilização anterior da 
tíbia em relação ao fêmur. 

II – É a estrutura mais resistente do joelho. 
III – Origina-se na face lateral do côndilo medial do fêmur e 
insere-se na área intercondilar posterior da tíbia. 
IV – Origina-se na superfície postero-medial do côndilo lateral 
do fêmur, inserindo-se na tíbia na área intercondilar anterior. 
V – Teste pivot-shift. 
Assinale a alternativa que indica os algarismos corretamente 
relacionados 
a) I, II e IV referem-se ao ligamento cruzado anterior(LCA); III e 

V referem-se ao ligamento cruzado posterior(LCP). 
b) II, IV e V referem-se ao LCA; I e III referem-se ao LCP. 
c) I, III e V referem-se ao LCA; II e IV referem-se ao LCP. 
d) I, IV e V referem-se ao LCA; II e III referem-se ao LCP. 
 
34. O teste de McMurray é utilizado para o diagnostico de lesão: 
a) No LCP. 
b) Em ambos os meniscos. 
c) No corno posterior do menisco lateral. 
d) No corno posterior do menisco medial. 
 
35. A duplicação de dedos e a sindactilia são as deformidades 
congênitas mais freqüentes. Segundo Wassel, a duplicação do 
polegar mais comum é: 
a) Tipo I. 
b) Tipo II. 
c) Tipo III. 
d) Tipo IV. 
 
36. O afastamento dos ossos escafóide e semilunar maior do 
que 3mm representa: 
a) Teste de Watson. 
b) Sinal do anel do escafoide. 
c) Sinal de Terry-Thomas. 
d) Fratura transversa do semilunar. 
 
37. Na faixa etária pediátrica, a osteomielite hematogênica 
aguda tem inicio mais frequentemente na: 
a) Metáfise. 
b) Epífise. 
c) Diáfise. 
d) Canal medular. 
 
38. Paciente deu entrada na emergência de um hospital com 
queixa de dor na face posterior do pescoço e espasmos da 
musculatura paravertebral cervical após acidente 
automobilístico. Há suspeita de fratura do côndilo occipital. 
Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta: 
I – Dentre os exames de imagem, solicita-se de imediato uma 
radiografia. 
II – Anderson e Montesano classificaram tais lesões em 3 
grupos. 
III – As fraturas do segundo grupo englobam a fratura-avulsão 
do côndilo occipital pelo ligamento alar. 
IV – No tratamento conservador para os casos classificados no 
primeiro e segundo grupos preconiza-se colar tipo Philadelphia. 
a) I e III. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) I e IV. 
 
39. Qual alternativa indica a correlação equivocada entre a 
fratura do tálus e o mecanismo de trauma envolvido: 
a) Osteocondral e eversão. 
b) Do corpo e compressão vertical. 
c) Da cabeça e compressão longitudinal. 
d) Do processo posterior e flexão plantar. 
 
40. O método para estabilizar uma fratura exposta da tíbia se 
baseia basicamente: 
a) No sexo do paciente. 
b) Na forma da fratura. 
c) No grau de acometimento de tecido mole. 
d) Na quantidade de tecido óssea perdido. 







