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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
MAS, 65 anos, sexo feminino, veio ao ambulatório, com diagnóstico de lombalgia crônica. Ao exame de 
raios X, verifica-se importante redução do espaço discal em L4-L5 e L5-S1. Ao exame físico, o médico 
constatou sinais de radiculopatia S1 no membro inferior direito. Analise as afirmativas abaixo: 
I - A paciente apresenta uma dor que exacerba, principalmente com a extensão do tronco. 
II - Ocorrerá relato de dor e parestesia em face antero medial da perna direita. 
III  - Reflexo patelar diminuído é encontrado no exame físico. 
IV  - Perda do impulso com o pé direito pode ser detectado devido uma paresia da flexão plantar. 
V - Perda do mecanismo extensor do joelho pode ser detectado. 
Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S). 
A) III e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) IV, apenas. 
 

QUESTÃO 02 
Paciente, vítima de acidente com motocicleta, na zona rural de Salinas, sem TCE e trauma toraco-
abdominal, apresentando fratura diafisária  em terço médio da perna direita, com exposição óssea local e 
ferida de 5cm, chegou ao plantão do hospital com aproximadamente 12 horas de evolução.  
Assinale a alternativa que melhor indica a classificação de Gustillo e Anderson e a antibioticoterapia inicial 
para esse caso. 
A) Tipo II, cefalexina, amoxicilina e metronidazol. 
B) Tipo II, cefazolina e gentamicina. 
C) Tipo III, cefalexina e clindamicina. 
D) Tipo III, cefazolina, gentamicina e metornidazol. 
 

QUESTÃO 03 
Paciente com queixa de cervicobraquialgia direita crônica chega ao consultório para exame. Durante a 
consulta, você constata sinais de comprometimento da raiz de C6. 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - O testes de Adson e Brudzinski foram imprescindíveis para o diagnóstico. 
II - Hiporreflexia bicipital e paresia da flexão do cotovelo devem ser encontrados. 
III  - Parestesia em face medial do antebraço e paresia da flexão palmar foram encontrados no paciente. 
IV  - Hiporreflexia do estiloradial e parestesia em face lateral do antebraço e primeiro quirodáctilo foram os 

achados do exame físico. 
V - Déficit da extensão do cotovelo deve ser encontrado. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 
A) IV, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II, IV e IV, apenas. 
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QUESTÃO 04 
Paciente do sexo masculino, 45 anos, chegou ao consultório com história de entorse do tornozelo direito há 
algumas horas. Ao exame, queixa-se de dor importante em região maleolar lateral, dorso e face lateral do 
pé, assim como edema maleolar com hematoma retro maleolar e face lateral do pé. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
A) O exame de raios X de tornozelo em AP e Perfil associado ao exame físico diagnostica lesão ligamentar 

associada. 
B) Se o paciente tiver deambulando ativamente, conclui-se que não houve fratura em região do tornozelo 

e/ou pé. 
C) Nesse caso, faz-se necessária avaliação radiológica do pé, devido possibilidade de fraturas do metatarso.  
D) Se houver sinal da gaveta anterior, o ligamento mais comumente lesionado nesses casos é o deltoide, 

pois este estabiliza anteriormente o tornozelo. 
 

QUESTÃO 05 
Leia atentamente as afirmativas abaixo: 
I - Na maioria das vezes, na avaliação de um primeiro episódio de dor lombar não é necessária a 

realização de propedêutica. 
II - Os locais mais comuns de metástases no esqueleto axial são corpo vertebral e asa ilíaca. 
III  - Paciente com dor lombar aguda persistente, com sinais de radiculopatia em membros inferiores, o 

exame de raios X pode definir o diagnóstico e prognóstico. 
IV  - Na dor lombar inflamatória de origem degenerativa, o processo inflamatório é exuberante e teremos 

vhs, pcr e elevação dos autoanticorpos. 
Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S). 
A) I, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 06 
Paciente J.F.S, 40 anos, empresário, trabalha a maior parte do tempo operando seu notebook. Chega ao 
ambulatório de ortopedia  relatando dor no cotovelo direito, exacerbada à extensão contra-resistência do 
punho ipsilateral, de caráter progressivo e limitante. Teste de Cozen positivo. Atualmente, relata 
incapacidade de levantar objetos, como uma cadeira.  
Qual o provável diagnóstico, baseado na história e achados do exame físico? 
A) Tendinite do supra espinhal. 
B) Epicondilite lateral. 
C) Tenossinovite do primeito compartimento do punho. 
D) Tendinite dos extensores do punho. 
 

QUESTÃO 07 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - No exame físico de quadril, a detecção de contratura em flexão dessa articulação sugere patologia 

inflamatória aguda em atividade. 
II - As luxações constituem quadro de urgência em pronto-socorro e devem ser prontamente atendidas, 

devido ao risco de sofrimento neurovascular. 
III  - Nas doenças degenerativas primárias,  as alterações têm seu início no tecido sinovial, com liberação de 

mediadores responsáveis pela lesão cartilaginosa característica desta patologia. 
IV  - No paciente com teste de Patrick positivo, deverão ser investigadas alterações pediculares na coluna 

vertebral, locais comuns de metástases. 
V - O teste de Spurling tem grande auxílio nas suspeitas de cervicobraquialgia e sua positividade consiste 

na dor e espasmo paravertebral nas manobras de compressão axial da coluna vertebral. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 
A) II e IV, apenas. 
B) II, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) II, III , IV e IV, apenas. 
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QUESTÃO 08 
São princípios da osteossíntese, segundo a AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), 
EXCETO  
A) Mobilização precoce. 
B) Técnica atraumática. 
C) Redução anatômica. 
D) Antibioticoterapia profilática. 
 

QUESTÃO 09 
Um paciente de trinta e quatro anos de idade, com história de trauma por contusão direta em região medial 
do joelho esquerdo, apresenta pequeno edema e dor grau 4 em região lateral do joelho direito. No momento 
da lesão, o paciente estava com o pé esquerdo apoiado no solo e seu joelho foi violentamente empurrado em 
posição vara. Nesse caso, o provável ligamento lesionado pode ser reconhecido pelo teste 
A) Lachman. 
B) Pivot Shift. 
C) Stress em varo. 
D) Stress em valgo. 
 

QUESTÃO 10 
A inclinação ulnar média do rádio e a inclinação volar média do rádio medem, respectivamente:  
A) 23°, 11°. 
B) 23°, 15°. 
C) 20°, 08°. 
D) 20°, 11°. 
 

QUESTÃO 11 
Segundo Gustillo, em relação à a irrigação como tratamento nas feridas das fraturas expostas:  
A) A associação com antibióticos locais é comprovadamente eficaz. 
B) Deve ser feita sobre pressão, sem risco de lesão dos tecidos. 
C) Deve ser exaustiva e acompanhada de desbridamento da ferida. 
D) Não deve ser realizada em feridas extensas com perda de substância. 
 

QUESTÃO 12 
De acordo com as etapas de consolidação das fraturas, a consolidação clínica ocorre quando 
A) o calo torna-se suficientemente firme para não provocar movimentos no foco fraturário. 
B) se evidencia calo ósseo nítido e intensa reação periosteal, no exame de raios X. 
C) há desaparecimento da linha de fratura. 
D) não há tecido cartilaginoso no foco fraturário. 
 

QUESTÃO 13 
Paciente, 38 anos, atleta, chega ao consultório com dor em joelho e tornozelo direitos. Ao exame, apresenta-
se teste de Thompson positivo. O possível diagnóstico é 
A) Lesão tendão quadricipital. 
B) Lesão Tendão de Aquiles. 
C) Impacto femuro acetabular. 
D) Contratura em flexão de ísquio tibiais. 
 

QUESTÃO 14 
Paciente, vítima de acidente automobilístico, chega ao pronto-socorro com hipótese diagnóstica de lesão 
medular. Ao examinar os membros inferiores, o médico verifica uma paresia da flexão dos quadris. Ao 
solicitar movimentar os quadris, o paciente não consegue vencer a resistência aplicada pelo examinador. De 
acordo com a escala de classificação de força, esse paciente encontra-se em 
A) M3. 
B) M2. 
C) M4. 
D) M1. 
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QUESTÃO 15 
Nos traumas infantis, quando suspeitamos de lesão fisária, usamos frequentemente a classificação de Salter 
Harris. Salter Harris tipo II em uma criança consiste em fratura 
A) que acomete a epífise, a placa e a região metafisária. 
B) transversa, atingindo somente a placa de crescimento. 
C) da epífise, atingindo a placa, sem acometimento metafisário. 
D) através da placa de crescimento e região metafisária, com epífise não acometida. 
 

 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões numeradas de 16 a 25 
 

INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
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essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
 
QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

40 
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QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO 
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
 

QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 
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