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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
 

16. Qual o tipo de fixação normalmente usado nas fraturas 
expostas? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Fixação com placas e parafusos. 
B) Fixação com haste bloqueada. 
C) Fixação externa. 
D) As respostas a e b estão certas. 
E) Ndr. 

 

17. Necrose avascular primária da epífise femural 
proximal é também conhecida como: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Doença de chacon. 
B) Tuberculose femural. 
C) Doença de legg-perther. 
D) Doença de essex-lopresti. 
E) Doença de maffucci. 

 

18. De quantas articulações o punho é composto? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
E) 6. 

 

19. Qual o tratamento habiitual da fratura d colles: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Fixação externa. 
B) Sempre conservador. 
C) Redução incruenta e aparelho gessado 
D) Sempre cirúrgico. 
E) Ndr. 

 

20. Qual o teste feito no quadril que avalia a sua 
contratura e flexão? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Teste de trendeleburg. 
B) Teste de barlow. 
C) Teste de ortolani. 
D) Teste de thomas. 
E) Ndr. 

 
 
 
 
 
 

21. Qual a localização da “terra de ninguém“ da mão? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Zona I. 
B) Zona II. 
C) Zona III. 
D) Zona IV. 
E) Zona V. 

 

22. Qual a causa mais comum para ausência de 
consolidação de fratura subtrocantérica do fêmur? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Má nutrição do paciente. 
B) Técnica cirúrgica inadequada. 
C) Falta de estabilidade no foco de fratura. 
D) Falta de colocação de enxerto ósseo no foco da 

fratura 
E) Ndr 

 

23. Todas as alternativas são causas de hemoartrose 
aguda dos joelhos, exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Ruptura do lca ou lcp. 
B) Ruptura meniscal. 
C) Fratura intra-articular. 
D) Lesão da plica sinovial. 
E) Ndr. 

 

24. Quais são os mecanismos comuns na fratura da 
diáfise dos ossos do antebraço? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Queda sobre o cotovelo. 
B) Queda com a mão espalmada. 
C) Queda sobre o punho. 
D) Trauma direto no ombro e antebraço. 
E) Ndr 

 

25. Define-se como fratura de monteggia: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Luxação do cotovelo com fratura da cabeça do 
rádio. 

B) Fratura da cabeça do rádio com luxação da 
articulação do punho.   

C) Luxação da cabeça do rádio com fratura diafisária 
da ulna. 

D) Fratura da cabeça do rádio com fratura do terço 
distal da ulna. 

E) Ndr. 
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26. Qual é o tratamento da fratura de monteggia? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Tratamento conservador. 
B) Redução anatômica da luxação da cabeça  radial-

(habitualmente incruenta). 
C) Redução aberta, com fixação da fratura ulnar. 
D) As respostas b e c estão corretas. 
E) Ndr. 

 

27. Assinale a alternativa que corresponde a composição 
da fileira proximal dos ossos do carpo: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Escafóide , semilunar,piramidal e pisiforme. 
B) Escafóide , capitato,piramidal e homato. 
C) Trapésio, trapesóide , capitato e homato. 
D) Trapésio ,trapesóide ,piramidal e pisiforme. 
E) Trapésio , escafóide,semilunar e homato. 

 

28. Todos são mecanismos comuns da fratura do 
tornozelo , exceto : 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Flexão. 
B) Abdução. 
C) Adução. 
D) Rotação externa. 
E) Carga vertical. 

 

29. Qual a rotura meniscal mais comum ? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Rotura longitudinal do corno posterior 
B) Rotura longitudinal do corno anterior. 
C) Rotura longitudinal do corno medial. 
D) Lesão em alça de balde. 
E) Todas as respostas estão erradas. 

 

30. É importante no diagnóstico da espondilite 
anquilosante, exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) História compatível. 
B) Demonstração radiológica da sacroilite. 
C) Tamanho, peso e altura do paciente. 
D) Exame físico compatível. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31. São condições predisponentes numa artrite séptica: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Doenças articulares crônicas subjacentes ao 
trauma. 

B) Diabetis mellitus. 
C) Insuficiência renal. 
D) Administração de esteróides. 
E) Todas as respostas estão corretas. 

 

32. Define-se com hálux valgo: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Luxação não tratada do dedo maior do pé. 
B) Luxação do dedo maior do pé com desvio medial. 
C) Subluxação do dedo maior com desvio lateral. 
D) Subluxação do dedo maior com desvio mínimo. 
E) Ndr. 

 

33. Como é tratada a fratura fechada da diáfise da tíbia? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Sempre cirúrgico. 
B) Redução fechada e gesso longo (tratamento 

padrão). 
C) Fixação externa é sempre indicada. 
D) As respostas a e c se completam. 
E) Todas estão erradas. 

 

34. Qual é o tratamento da instabilidade crônica do 
tornozelo? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Reabilitação. 
B) Imobilização do tornozelo. 
C) Reconstituição cirúrgica. 
D) Todas estão corretas. 
E) Ndr 

35. Qual a articulação mais afetada numa artrite séptica? 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Quadril 
B) Ombro. 
C) Cotovelo. 
D) Tornoelo. 
E) Joelho. 
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36. As próteses totais do quadril-ptq-em pacientes 
adolescentes, podem ser indicadas no caso de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Fraturas patológicas do colo femural. 
B) Fraturas pertrocantéricas. 
C) Fraturas subtrocantéricas. 
D) Fratura transtrocantéricas. 
E) Sequelas graves de artrite reumatóide do quadril. 

 

37. Qual a complicação mais frequente da fratura do 
côndilo lateral do cotovelo ? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Limitação da flexo-extensão. 
B) Cúbito varo. 
C) Limitação da prono-supinação. 
D) Cúbito valgo. 
E) Todas as respostas estão erradas. 

 

38. Qual o nervo mais comumente lesado  na  prótese 
total do  quadril ? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Nervo femural. 
B) Nervo obturador. 
C) Nervo ciático. 
D) Nervo glúteo. 
E) Todas estão erradas 

 

39. A cintilografia na fratura do quadril não é específica 
para diferenciar: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Infecções dúbias. 
B) Fraturas patológicas. 
C) Fraturas sem desvio no idoso. 
D) Fraturas por stress. 
E) Tumores benignos. 

 

40. Na fratura do colo do femur e na fratura 
intertrocantérica, sempre observamos: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Dor na mobilização passiva do quadril. 
B) Incapacidade de mover a perna. 
C) Encurtamento do membro. 
D) Rotação interna do membro. 
E) Todas as respostas estão certas. 

 
 
 




