
ConCurso PúbliCo

036. Prova objetiva

MédiCo ortoPedista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões

26.07.2015

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

01. Leia a charge.

ALÔ?! SIM,
TÔ PODENDO

FALAR!

ATENÇÃO!

CURVA

PERIGOSA

(Duke, http://dukechargista.com.br/category/cartuns-duke/page/2)

Considerando o contexto global da charge, é correto con-
cluir que o chargista faz uma crítica

(A) à sinalização inadequada das rodovias que ligam os 
estados brasileiros.

(B) à imprudência dos motoristas que falam ao celular 
enquanto dirigem.

(C) à má conservação de aspectos da infraestrutura das 
rodovias no Brasil.

(D) aos motoristas que dirigem em alta velocidade mes-
mo em vias perigosas.

(E) ao despreparo dos motoristas que não sabem inter-
pretar os sinais de trânsito.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 06.

‘Você deságua em mim, e eu, oceano’

Sempre ouço música com o encarte do disco nas mãos. 
Quero saber de quem é o arranjo, quem toca e quem com-
pôs. As letras merecem atenção especial. Nada de preocu-
pação com “erros” de português. Quero captar a mensagem, 
alcançar a beleza da tessitura do texto.

E o “grande público”? Será que dá importância às letras? 
Será que presta atenção ao enredo, à tessitura, à construção 
das orações e dos períodos, ao sentido das letras? Sei não... 
O pior é que nem mesmo grandes cantores escapam da de-
monstração de desprezo pelo texto.

Quer exemplos, caro leitor? Vamos lá. Em sua genial 
“Oriente”, de 1972, Gilberto Gil escreveu: “Se oriente, rapaz, 
(...) pela constatação de que a aranha vive do que tece”. No 
ano seguinte, uma das nossas maiores cantoras gravou a 
canção, desta forma: “Se oriente, rapaz, (...) pela constata-
ção de que a aranha duvido que tece”. Isso faz sentido?

Djavan compôs algumas maravilhas, entre as quais 
“Oceano”, em cuja letra se encontra esta passagem: “Amar 
é um deserto e seus temores”. Dia desses, um amigo me 
mostrou alguma coisa da internet em que as pessoas dizem 
como cantam certas canções, como entendem as letras. Na 
compreensão de muitas dessas pessoas, esse trecho de 
“Oceano” virou isto: “Amarelo é o deserto e seus temores”.

Ainda nessa letra, há uma passagem que diz isto: “Você 
deságua em mim, e eu, oceano, esqueço que amar é quase 
uma dor”. Nem vou dizer como muita gente entende esses 
versos. A questão é simples: assim como o rio deságua no 
mar, você (ser amado) deságua em mim, portanto eu sou 
oceano, ou seja, o receptor da água desse rio que você é. E 
isso tudo me faz esquecer que amar é quase uma dor.

(Pasquale Cipro Neto, www.folha.uol.com.br, 21.05.2015. Adaptado)

02. Com os exemplos apresentados nos três últimos pará-
grafos, o autor defende o ponto de vista de que

(A) uma letra com erros gramaticais está sujeita a ser 
incompreendida, tanto pelo público quanto pelo in-
térprete.

(B) a obscuridade de certas letras de músicas faz com 
que surjam versões alterando seu sentido original.

(C) as pessoas, de modo geral, parecem não se esforçar 
para compreender o sentido veiculado pelas canções.

(D) o grande público, por desconhecimento da gramáti-
ca, tende a alterar letras de música rebuscadas.

(E) o grande compositor deve cuidar da construção das 
frases para evitar interpretações ambíguas.

03. O termo preocupação, no contexto do primeiro parágra-
fo, é empregado com o sentido de

(A) descuramento.

(B) anuência.

(C) resignação.

(D) condescendência.

(E) atenção.

04. O termo portanto, destacado em – A questão é simples: 
assim como o rio deságua no mar, você (ser amado)  
deságua em mim, portanto eu sou oceano, ou seja, o 
receptor da água desse rio que você é. (último parágrafo) 
– tem valor de

(A) explicação.

(B) finalidade.

(C) causa.

(D) conformidade.

(E) conclusão.
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Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

O Rio

O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. 
O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando 
grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama ver-
de e macia.

O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando 
que, lá, ele lhe desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu 
foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água.

O homem devolveu o rio à planície. Agora quando lhe fa-
lam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lem-
bra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos 
reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas 
da sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente.

(Oswaldo França Júnior. As laranjas iguais, 1985)

08. Com relação ao rio, a casa, em contraste com planície, 
está corretamente interpretada como símbolo de

(A) aconchego à natureza.

(B) lugar próprio para descanso.

(C) inovação tecnológica.

(D) cerceamento da liberdade.

(E) inexistência da individualidade.

09. Há ocorrência da voz passiva na seguinte construção:

(A) “O rio corria pela planície...” (1o parágrafo)

(B) “... era margeado por grama verde e macia.” (1o pa-
rágrafo)

(C) “O homem devolveu o rio à planície...” (3o parágrafo)

(D) “... quando lhe falam das belezas...” (3o parágrafo)

(E) “Não se lembra das planícies...” (3o parágrafo)

10. No que se refere à pontuação, a frase redigida correta-
mente, de acordo com a norma-padrão da língua portu-
guesa, é:

(A) O homem, ao ver o rio correr pela planície, contor-
nando árvores e molhando grandes pedras, entu-
siasmou-se pela sua beleza.

(B) Ao pegar o rio e levá-lo para casa; o homem espera-
va que ele lhe desse lá, a mesma beleza.

(C) Mas não foi isso que ocorreu: o rio inundou, sua 
casa, e a água, levou suas coisas.

(D) Quando lhe falam agora, das belezas que antes  
admirava, ele diz que não se lembra, nem das planí-
cies, nem dos reflexos do sol.

(E) Não se lembra das grandes pedras, da grama verde e 
macia no entanto, sua casa alagada e suas coisas per-
didas pela corrente, permanecem em sua memória.

05. A concordância está de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa em:

(A) O encarte do disco contém informações acerca de 
arranjadores, intérpretes e compositores, as quais 
despertam o interesse do autor.

(B) Alguns cantores não se atém ao enredo original da 
canção que interpretam, pois importam-lhes mais a 
melodia.

(C) O autor questiona se a maior parte do público sabe 
apreciar devidamente as canções com que estão ha-
bituadas.

(D) Na internet, tornaram-se popular os sites que apre-
sentam interpretações equivocadas para canções 
famosas.

(E) A interpretação da letra de Djavan recebeu um  
sem-número de comentários, dos quais se destacou  
alguns muito elogiosos.

06. O acento indicativo de crase está empregado correta-
mente, de acordo com a norma-padrão da língua portu-
guesa, na seguinte frase relacionada ao texto:

(A) O autor acredita que às letras das canções devem 
receber atenção especial do público ouvinte.

(B) Gravada em 1972, “Oriente” chegou à ser considera-
da um clássico da música popular brasileira.

(C) Em 1973, uma cantora conferiu à canção “Oriente”, 
de Gilberto Gil, uma nova interpretação.

(D) Algumas interpretações podem acarretar à alteração 
do significado aos textos das canções.

(E) Ao final do texto, o autor esboça uma análise para à 
canção de Djavan, simplificando seu sentido.

07. Leia a tira.

(André Dahmer. www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#8/4/2015)

A afirmação da personagem no primeiro quadrinho, a res-
peito de toda mãe achar que o filho seja um gênio, é

(A) justificada no segundo quadrinho.

(B) generalizada no segundo quadrinho.

(C) refutada no terceiro quadrinho.

(D) ratificada no terceiro quadrinho.

(E) contestada no terceiro quadrinho.
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13. Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou as diretrizes 
operacionais do Pacto pela Saúde, com seus três com-
ponentes:

(A) Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 
de Gestão do SUS.

(B) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 
pela Implantação e Consolidação da Rede de Aten-
ção Básica.

(C) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Implantação 
e Consolidação da Rede de Atenção Básica e Pacto 
das Doenças Emergentes e Endêmicas.

(D) Pacto pela Saúde dos Adultos e das Crianças e Ado-
lescentes, Pacto pela Implantação e Consolidação 
da Rede de Atenção Básica e Pacto das Doenças 
Emergentes e Endêmicas.

(E) Pacto pela Saúde do Idoso, Pacto pela Saúde da 
Mulher e das Crianças e Pacto pela Saúde dos Tra-
balhadores.

Com base no texto a seguir, responda as questões de números 
14 a 16.

“Ao longo de determinado período de tempo, numa dada 
população constituída por 10 000 pessoas, foram registrados 
100 óbitos. Destes, 10% foram causados por câncer. ”

14. Para essa população, nesse período de tempo, o coefi-
ciente de mortalidade geral é

(A) 0,1 por 100.

(B) 10 por 100.

(C) 1 por 1 000.

(D) 10 por 1 000.

(E) impossível de ser calculado com os dados forne-
cidos.

15. Para essa população, nesse período de tempo, o coefi-
ciente de mortalidade por câncer é

(A) 1 por 100.

(B) 10 por 100.

(C) 1 por 1 000.

(D) 10 por 1 000.

(E) impossível de ser calculado com os dados forne-
cidos.

PoLítica de saúde

11. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, as ações e serviços públicos de saúde inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:

(A) descentralização, com direção única em cada esfe-
ra de governo; atendimento integral, com prioridade 
para as atividades curativas; participação da comu-
nidade.

(B) descentralização, com direção única em cada esfe-
ra de governo; atendimento integral, com priorida-
de para as atividades preventivas; participação da 
c omunidade.

(C) descentralização, com direção única do Ministério da 
Saúde; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades curativas; participação da população, dos 
servidores da saúde e dos prestadores de serviços 
em saúde.

(D) descentralização, com direção única do Ministério da 
Saúde; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas; participação da população, 
dos servidores da saúde e dos prestadores de ser-
viços em saúde.

(E) descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo; atendimento integral, com igual ênfase 
para as atividades preventivas e curativas; partici-
pação da comunidade.

12. A Lei Orgânica do Município de Arujá, no Capítulo Saúde, 
estabelece que

(A) as ações e os serviços de prevenção da saúde 
abrangem o ambiente natural, os locais públicos, os 
ambientes de trabalho, exceto os das empresas pri-
vadas, por serem de responsabilidade da fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho e Emprego.

(B) as ações e serviços de saúde serão realizados, 
indis tintamente, de forma direta, pelo Município ou 
por meio de terceiros e pela iniciativa particular.

(C) é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílio ou subvenções às instituições particulares 
com fins lucrativos, somente quando participarem do 
sistema único de saúde.

(D) o município garantirá o direito à saúde dos seus 
m unícipes mediante condições dignas de traba-
lho, saneamento, moradia, alimentação, educação, 
transporte e lazer.

(E) a gratuidade dos serviços prestados, no âmbito do 
sistema único de saúde, faz parte das suas diretrizes 
e bases, sendo permitida a cobrança de despesas e 
taxas somente quando previstas em lei.
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19. Vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada

(A) em regiões de fronteiras nacionais e internacio nais, 
onde há risco de disseminação de doenças autóctones.

(B) para identificação precoce de agravos à saúde com 
alta letalidade.

(C) a partir de estabelecimento de saúde estratégico 
para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agen-
tes etiológicos de interesse para a saúde pública.

(D) para todos os casos de agravos ou agentes etiológi-
cos de notificação imediata.

(E) para a formulação, planejamento e execução de 
ações estratégicas para a prevenção de doenças 
i nfectocontagiosas.

20. Com relação à vacina contra a gripe (influenza) e à cam-
panha nacional de vacinação de 2015, organizada pelo 
Ministério da Saúde, é correto afirmar que

(A) a vacina é contraindicada a pessoas com história de 
reação anafilática em doses anteriores ou àquelas 
que tenham qualquer tipo de alergia grave.

(B) as vacinas influenza utilizadas neste ano, segundo 
informe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, são do tipo penta valente.

(C) as crianças de 6 meses a menores de 10 anos estão 
incluídas no público-alvo da campanha.

(D) com a vacinação da grávida, ocorre a imunização 
passiva do bebê, que passa a ser protegido até os 
seis meses de idade.

(E) nunca devem ser imunizadas pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis ou em condições clíni-
cas especiais.

16. Para essa população, nesse período de tempo, o coefi-
ciente de letalidade por câncer é

(A) 1 por 100.

(B) 10 por 100.

(C) 1 por 1 000.

(D) 10 por 1 000.

(E) impossível de ser calculado com os dados forne-
cidos.

17. A Política Nacional de Atenção Básica, definida pelo 
M inistério da Saúde por meio da Portaria no 2.488, de 
21 de outubro de 2011, recomenda que, em grandes 
centros urbanos, uma Unidade Básica de Saúde com 
Saúde da Família seja responsável por uma população 
de, no m áximo,

(A) 1 000 habitantes.

(B) 12 000 habitantes.

(C) 60 000 habitantes.

(D) 120 000 habitantes.

(E) 240 000 habitantes.

18. De acordo com a legislação do Estado de São Paulo, 
referente às doenças e agravos de notificação compul-
sória – DNC, é correto afirmar que

(A) somente o gestor nacional do SUS pode incluir doen-
ças e agravos no elenco das DNC.

(B) os gestores municipais do SUS só podem incluir 
d oenças e agravos no elenco das DNC após autori-
zação do gestor estadual.

(C) os gestores municipais do SUS só podem incluir 
d oenças e agravos no elenco das DNC após autori-
zação do gestor federal.

(D) sua notificação somente deve ser feita após confir-
mação diagnóstica.

(E) todo agravo inusitado, independentemente de cons-
tar no elenco das DNC, deve ser notificado imedia-
tamente.
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23. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira 
(04/03), em 1o turno, a chamada PEC da Bengala. Ao 
todo, 317 deputados votaram a favor da PEC, 131 foram 
contra e dez se abstiveram.

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2015/03/04/ 
internas_polbraeco,474048/camara-dos-deputados-aprova- 

u201cpec-da-bengala-u201d-em-primeiro-tur.shtml. Adaptado)

A PEC da Bengala

(A) cassa o direito ao transporte gratuito intermunicipal 
que os idosos, a partir de 60 anos de idade, haviam 
adquirido desde o ano de 2010.

(B) eleva de 70 para 75 anos a idade de aposentado-
ria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal  
Federal (STF) e de outros tribunais superiores.

(C) anula a legislação que garante pensão vitalícia às 
viúvas de trabalhadores que contribuíram menos de 
10 anos com a previdência oficial.

(D) aumenta o tempo de contribuição previdenciária 
dos trabalhadores da construção civil nas áreas 
metropolitanas.

(E) reduz os benefícios previdenciários vitalícios de  
esposa e filhas solteiras de militares falecidos a  
partir do ano 2000.

24. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) 
aumentou hoje (29/05) a taxa Selic em 0,5 ponto percen-
tual, para 13,25% ao ano. O órgão manteve o ritmo do 
aperto monetário. Na reunião anterior, no início de março, 
a taxa também tinha sido reajustada em 0,5 ponto.

(http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1621171-bc-deve- 
manter-em-05-ponto-ritmo-de-aumento-dos-juros.shtml)

Em cinco reuniões do Copom, entre 27 de novembro de 
2014 a 29 de abril de 2015, houve elevação da taxa de 
juros. O Copom é órgão integrante

(A) do Ministério da Fazenda.

(B) da Casa Civil da Presidência.

(C) do Ministério do Planejamento.

(D) do Itamarati.

(E) do Banco Central.

25. Segundo notícias dos principais jornais e revistas, a  
economia brasileira registrou queda de 0,2% no primeiro 
trimestre de 2015.

Neste início de ano, o que evitou um tombo ainda maior 
do PIB foi

(A) o consumo das famílias.

(B) o setor de serviços.

(C) a agropecuária.

(D) a atividade industrial.

(E) a permanência dos depósitos na poupança.

atuaLidades

21. A capa da revista de dezembro de 2014 faz alusão ao 
papa Francisco, que teve um papel conciliador, interme-
diando a aproximação histórica entre estes dois países 
que se mantiveram afastados diplomaticamente por mais 
de 50 anos.

(http://1.bp.blogspot.com/-QZfwx56qZgo/VJTSb5kSDJI/AAAAAAAAROU/
mj8SYJf-_1w/s1600/capa_epoca_aprovada.jpg)

A revista homenageia o papa em sua participação na re-
aproximação entre os Estados Unidos e

(A) a Coreia do Norte.

(B) a Palestina.

(C) o Irã.

(D) Cuba.

(E) a Ucrânia.

22. Em 13 de abril, faleceu no Uruguai, seu país de ori-
gem, um dos mais importantes intelectuais e ativistas da  
esquerda latino-americana que publicou, em 1971, “As 
Veias Abertas da América Latina”, clássico da literatura 
política do continente. O título analisa a história de explo-
ração econômica da América Latina desde a colonização 
europeia.

(http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1615859- 
morre-aos-74-o-escritor-uruguaio.shtml. Adaptado)

A notícia, datada de 16.04.15, faz referência a

(A) Eduardo Galeano.

(B) Gabriel Garcia Márquez.

(C) Ernesto Sabato.

(D) Álvaro Mutis.

(E) Ricardo Piglia.
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noções de informática

26. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7, 
em sua configuração padrão.

O quadrado com a seta, no canto inferior esquerdo na 
imagem, indica que o ícone representa

(A) um acessório.

(B) um diretório.

(C) uma pasta.

(D) um atalho.

(E) um arquivo executável.

27. A imagem a seguir contém um trecho de um arquivo sen-
do editado por meio do MS-Word 2010, em sua configu-
ração padrão.

A cor de fundo dos parágrafos está formatada de modo 
diferente no parágrafo 2. Assinale a alternativa que con-
tém o recurso usado para a edição de cor de fundo de 
parágrafos.

(A) Realce do texto.

(B) Sombreamento.

(C) Fonte.

(D) Brilho.

(E) Reflexo.

28. Observe a planilha, a seguir, sendo editada por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o resultado que será 
exibido na célula B4, após ser preenchida com a fórmula  
=SE(B2<B3;A1+B3;A3-B1).

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

29. A imagem a seguir foi retirada do MS-PowerPoint 2010, 
em sua configuração padrão, e contém um dos layouts 
de slide padrão disponíveis.

Assinale a alternativa que contém o nome dado ao layout 
exibido na imagem.

(A) Duas Partes de Conteúdo.

(B) Título e conteúdo.

(C) Título e conteúdos.

(D) Título e Duas Partes.

(E) Comparação.

30. Enviar arquivos por e-mail, além de evitar a impressão 
de documentos, torna a informação disponível mais ra-
pidamente. 

Assinale a alternativa que contém o nome dado aos ar-
quivos incluídos no e-mail que será enviado.

(A) Apêndices.

(B) Corpo.

(C) Itens.

(D) Catálogo.

(E) Anexo.
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35. Quanto à osteogênese imperfeita, assinale a alternativa 
correta.

(A) Ossos wormianos não são típicos dessa patologia.

(B) Surdez está sempre presente.

(C) Alguns tipos podem evoluir com cifoescoliose.

(D) Tem associada uma diminuição da cognição.

(E) Tem sempre como causa uma produção de colágeno 
defeituoso.

36. O sinal de Mulder indica a presença de

(A) fratura do escafoide.

(B) síndrome da criança espancada.

(C) doença de Legg-Perthes.

(D) doença de Kohler.

(E) neuroma de Morton.

37. Quanto à fratura de C1, assinale a alternativa correta.

(A) Fraturas isoladas do arco posterior de C1 são ins-
táveis.

(B) É a fratura do enforcado.

(C) Constitui cerca de 20 a 30% das fraturas da coluna 
cervical.

(D) A fratura mais comum é a do arco anterior.

(E) Geralmente, não se associa com déficits neurológicos.

38. Paciente vem ao pronto-socorro com queixa de dor no pé 
direito, relatando que a roda de um carro passou sobre 
seu pé há 04 horas. Está com bastante dor e não con-
segue apoiar o pé no chão. Ao exame físico, apresenta 
dor intensa e em queimação, com edema severo e dor à 
extensão passiva dos dedos.

Nesse caso, a melhor conduta é:

(A) realizar raio X e, se este apresentar fratura de um 
metatarsiano, dar alta ao paciente, com orientações.

(B) realizar raio X e, se este não apresentar fratura, dar 
alta ao paciente.

(C) indicar a necessidade de cirurgia, pois o paciente 
está em síndrome compartimental.

(D) checar o pulso no membro, pois este deve estar  
ausente.

(E) realizar tomografia computadorizada do membro.

conhecimentos esPecÍficos

31. Em relação ao encondroma, assinale a alternativa correta.

(A) É uma lesão tumoral maligna.

(B) Em um número mínimo de casos, é assintomático.

(C) É mais frequente em ossos longos.

(D) 60% dos casos ocorre em pacientes com idade 
supe rior a 40 anos.

(E) A doença de Ollier é uma variação desse tumor.

32. A respeito da doença de Osgood-schlater, é correto afirmar:

(A) é mais comum em crianças sedentárias.

(B) acomete meninos normalmente em uma faixa etária 
menor do que a das meninas.

(C) é mais comum no sexo feminino.

(D) frequentemente necessita de cirurgia.

(E) no grau 2, o raio X apresenta irregularidade e frag-
mentação da tuberosidade anterior da tíbia.

33. Mãe vem à consulta com criança de 03 anos de idade, 
relatando que notou que o joelho da criança é em “X”. 
A criança não possui patologias prévias, com gestação 
e parto sem intercorrências. Não tem dor às atividades 
esportivas e diárias e, ao raio X, apresenta um valgo de 
10 graus, sem outras alterações.

Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Essa criança necessita de uma órtese.

(B) A criança deverá ter acompanhamento por meio de 
raio X, de 03 em 03 meses, e ser afastada de ativi-
dades esportivas.

(C) Esse valor de valgo não é normal e a criança é can-
didata a uma osteotomia corretiva.

(D) Raio X da bacia é mandatório, com a finalidade 
de realizar uma avaliação adequada do quadro da 
criança.

(E) Esse valor de valgo é normal para a idade da criança.

34. Adolescente de 14 anos de idade apresenta-se no Pronto-
-Socorro com dor no joelho direito. Nega trauma e nega 
patologias prévias. Ao exame físico, apresenta edema no 
joelho, com calor e dor intensa à palpação. Não consegue 
apoiar o membro e este encontra-se em flexo. O raio X do 
joelho em 02 posições é normal.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

(A) A melhor conduta é fazer a punção da articulação.

(B) Com o raio X normal, a melhor conduta é dar alta ao 
paciente, com analgesia.

(C) Dar alta ao paciente, com imobilização e reavaliação 
em 48 horas, é a melhor opção.

(D) É indicada cirurgia com drenagem da articulação.

(E) Trata-se de sinovite transitória típica dessa faixa etária.
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43. Paciente adolescente com dor há duas semanas na  
região anterior e medial do joelho direito. Nega trauma na 
região e nega patologias prévias. Apresenta dificuldade 
para deambular.

Assinale a alternativa que contém a melhor conduta para 
esse caso.

(A) Dar alta ao paciente, com AINE, pois não há história 
de trauma.

(B) Realizar raio X do joelho e, se este estiver normal, 
dar alta ao paciente.

(C) Proceder à analgesia com medicação endovenosa 
no pronto-socorro e, se melhorar a dor, dar alta ao 
paciente.

(D) Realizar raio X do quadril direito, em 02 posições, e 
do joelho direito.

(E) Realizar ressonância magnética do joelho direito, no 
pronto-socorro.

44. A respeito do osteossarcoma, assinale a alternativa correta.

(A) Os níveis de fosfatase alcalina estão frequentemente 
elevados.

(B) O tipo clássico é comum abaixo dos 05 anos de idade.

(C) Apresenta prevalência maior no esqueleto axial.

(D) É um tumor do tipo benigno agressivo.

(E) Ao raio X, apresenta-se como uma lesão bem delimi-
tada que respeita as corticais.

45. Em relação às fraturas do fêmur distal, é correto afirmar:

(A) representam de 20 a 30% das fraturas femorais.

(B) na classificação AO, são representadas pelo número 
32.

(C) em pacientes jovens, são mais comuns como lesões 
isoladas.

(D) tomografia computadorizada e ressonância magnéti-
ca são exames essenciais na sua avaliação.

(E) a placa de sustentação condilar é o implante de es-
colha para fraturas complexas.

39. Mãe traz criança de 04 anos, junto com sua avó, para 
avaliação de deformidade no pé. Segundo elas, a criança 
tem pé chato; não tem dor para atividades diárias e es-
portivas. Ao exame físico, o pé é flexível e indolor.

Face ao exposto, é correto afirmar que

(A) nessa idade, o arco plantar já deveria ter se desen-
volvido.

(B) a realização de raio X dos pés e da coluna vertebral 
é mandatória.

(C) a melhor conduta é tranquilizar a família e observar 
a criança.

(D) nesse caso, o melhor procedimento é prescrever cal-
çados especiais do tipo bota.

(E) a melhor conduta é a realização de raio X de bacia e 
raio X com carga dos pés.

40. O sinal de Terry Thomas indica

(A) lesão da artéria radial.

(B) instabilidade do carpo (lesão do ligamento escafo- 
-semilunar).

(C) instabilidade da articulação de Lisfranc.

(D) lesão do tendão supraespinal.

(E) lesão do ligamento cruzado anterior.

41. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que cons-
titui indicação absoluta para osteossíntese de fratura de 
diáfise do úmero.

(A) Doença de Parkinson.

(B) Obesidade.

(C) Falta de cooperação por uso de substâncias ilícitas.

(D) Fratura patológica.

(E) Fraturas espirais longas.

42. Paciente do sexo feminino, 46 anos, com história de 
trauma no punho direito por queda da própria altura. Ao 
exame físico, apresenta dor à palpação da tabaqueira e 
dor à pistonagem do polegar. O raio X do punho, em 02 
posições, apresenta-se sem sinal de fratura. Nesse caso, 
a melhor conduta é:

(A) dar alta ao paciente, com analgesia e orientações.

(B) imobilizar o punho com tala gessada áxilo-palmar e 
reavaliar o paciente em 21 dias.

(C) realizar ressonância magnética do punho.

(D) realizar cintilografia com tecnécio.

(E) realizar ultrassom do punho.
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49. Paciente de 67 anos de idade, sexo feminino, vem ao PS 
com queixa de queda da própria altura e dor no ombro 
esquerdo, bem como relato de trauma cranioencefálico. 
Ela é liberada pela equipe de cirurgia para avaliação da 
ortopedia. A paciente tem raio X em uma incidência, mos-
trando fratura do úmero proximal, que foi pedido por outro 
médico.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O raio X com uma incidência é suficiente para julgar 
se a fratura tem desvio.

(B) Pode ocorrer necrose avascular da cabeça, espe-
cialmente se o ramo ascendente lateral da artéria 
circunflexa posterior for lesado.

(C) Em adultos acima de 65 anos, fratura desse tipo é 
a terceira mais comum.

(D) Se o tratamento de escolha for o conservador, o pe-
ríodo de imobilização deve ser de 04 semanas antes 
de se iniciar a mobilização da articulação.

(E) Fragmentos da cabeça com desvio menor que 20 
graus entre si indicam necessidade de cirurgia.

50. Paciente de 54 anos, sexo masculino, com história de 
queda da própria altura, resultando em trauma no punho 
direito. Ao raio X, houve a constatação de fratura do rádio 
distal.

Considerando o caso apresentado, é correto afirmar:

(A) a classificação AO dessa fratura é 22.

(B) uma tala gessada antebraquiopalmar é a melhor indi-
cação para imobilizar provisoriamente essa fratura.

(C) pode haver compressão do nervo interósseo em fra-
turas gravemente desviadas.

(D) fratura da ulna e encurtamento maior que 05 mm 
são indicadores de instabilidade e da necessidade 
de cirurgia.

(E) fratura com cominuição metafisária palmar admite 
tratamento definitivo com gesso.

51. Bebê de 12 meses de idade é trazido pela mãe ao pronto-
-socorro com edema do joelho direito, irrequieto e cho-
rando bastante à mobilização deste. Mãe refere gestação 
e parto sem alterações.

Em relação ao enunciado apresentado, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Se a temperatura do bebê estiver normal, dar alta 
à criança, orientando a mãe a fazer a medição de 
temperatura de 06 em 06 horas.

(B) Se o hemograma e o VHS estiverem normais, é pouco 
provável que o quadro apresentado pela criança seja 
um quadro infeccioso.

(C) O melhor procedimento, nesse caso, é iniciar antibio-
ticoterapia, cobrindo os principais microrganismos 
prováveis causadores do quadro: estreptococos do 
grupo B, Haemophilus e S. aureus.

(D) Imobilizar a criança e reavaliá-la em 48 horas é o 
procedimento adequado.

(E) Administrar anti-inflamatório e indicar repouso é o 
procedimento adequado.

46. Um paciente politraumatizado e embriagado é trazido ao 
pronto-socorro, pelo resgate, para avaliação. Após ava-
liação da equipe de cirurgia, da qual recebeu alta, é soli-
citada a avaliação ortopédica. O paciente tem dificuldade 
em responder a questões.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Mesmo com raio X normal, se o paciente ainda não 
estiver utilizando um colar cervical rígido, o procedi-
mento adequado é colocá-lo no paciente e manter 
esse colar nele até que o efeito da embriaguez passe.

(B) Se o paciente não reclamar de dor na região cervical, 
não há necessidade do uso de colar rígido.

(C) Paciente com dor na região cervical, porém com raio 
X normal, deve usar um colar de espuma.

(D) Ao raio X, uma angulação entre as vértebras adja-
centes maior que 11 graus não é sinal de instabili-
dade.

(E) Paciente já avaliado, com alta da equipe de cirurgia 
e sem queixas ortopédicas, pode receber alta hos-
pitalar.

47. Paciente com 35 anos de idade, vítima de acidente de 
carro versus moto, com dor no joelho esquerdo. Ao raio X, 
apresenta fratura do platô tibial. Considerando as informa-
ções dadas, assinale a alternativa correta.

(A) Rupturas ou avulsões meniscais devem ser identi-
ficadas e reparadas no momento da cirurgia, caso 
esta seja necessária.

(B) O raio X do joelho, em 03 incidências, é suficiente 
para avaliar se a lesão é cirúrgica ou não.

(C) Se essa fratura for do tipo 4 de Schatzker, caracteri-
zará um cisalhamento do platô lateral.

(D) Lesões meniscais são raras, ocorrendo em torno de 
10% desse tipo de fratura.

(E) Depressão articular de 04 mm nesse paciente é 
aceitável.

48. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às fra-
turas da clavícula.

(A) São incomuns em crianças.

(B) Fratura ipsilateral do colo escapular que resulte em 
instabilidade constitui indicação de cirurgia.

(C) Na classificação de Allman, o tipo 2 subgrupo 1 tem 
lesão do ligamento conoide.

(D) A pseudoartrose, dolorosa ou não, é indicação de 
cirurgia.

(E) Fraturas do terço distal representam 40 a 50% de 
todas a fraturas que acometem esse osso.
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56. Paciente do sexo masculino, 43 anos de idade, vem ao 
pronto-socorro com queixa de dor na região lombossa-
cral há 14 dias. Hoje está preocupado porque, além da 
dor, apresenta diminuição de sensibilidade no escroto e 
dificuldade para urinar. Não apresenta déficits neurológi-
cos nos membros inferiores. Nega trauma e nega febre.

A melhor conduta frente ao exposto é:

(A) proceder à analgesia com medicação endovenosa e 
reavaliar o paciente ao final da medicação.

(B) realizar raio X, em 02 posições, e, se este estiver nor-
mal, dar alta ao paciente, com medicação analgésica.

(C) prescrever ao paciente medicação endovenosa e, se 
não houver melhora, realizar uma cintilografia com 
tecnécio.

(D) considerando o quadro clínico do paciente, realizar 
ressonância magnética de urgência devido à suspei-
ta de síndrome da cauda equina.

(E) realizar internação para controle da dor, bem como 
ressonância magnética, se a dor não demonstrar 
melhora em 24 horas.

57. Paciente adulto, jovem, com queixa de dor no pé direito 
após queda de, aproximadamente, 1,5 m de altura. Ao 
raio X desse pé, apresenta fratura do calcâneo direito.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

(A) A fratura é melhor avaliada, inclusive visando o pro-
vável planejamento cirúrgico, por uma tomografia 
computadorizada.

(B) É rara a associação de fraturas da região lombar 
com esse tipo de fratura.

(C) Esse tipo de fratura, em sua maioria, possui trata-
mento conservador.

(D) A fratura do sustentáculo do tálus é indício de trauma 
de energia mais baixa.

(E) A carga pode ser iniciada com muletas em até 04 
semanas para evitar a rigidez da articulação.

58. Quanto à tuberculose óssea, assinale a alternativa correta.

(A) É comum o envolvimento dos ossos das mãos.

(B) A infecção ocorre por via hematógena.

(C) Raramente acomete a coluna vertebral.

(D) Nos ossos longos, tem localização tipicamente dia-
fisária.

(E) Quando acomete as articulações, tem maior incidên-
cia nos ombros e nos punhos.

52. Criança de 07 anos de idade, com história de queda da 
própria altura enquanto brincava no playground do seu 
prédio, apresenta dor no antebraço direito e edema na  
região. Na avaliação no pronto-socorro, constatou-se  
fratura da diáfise do rádio e da ulna.

Considerando esse caso, é correto afirmar:

(A) nesse tipo de fratura, é comum haver lesão neuro-
lógica.

(B) deformidades rotacionais são bem toleradas e se  
resolvem conforme a criança cresce.

(C) nessa idade, 15 graus de angulação é aceitável.

(D) sinostoses radioulnares são comuns.

(E) lesão neurológica não é indicação de cirurgia.

53. A função do músculo pronador redondo e sua inervação 
são, correta e respectivamente,

(A) pronação e flexão do antebraço; nervo mediano.

(B) flexão da mão; nervo ulnar.

(C) flexão das interfalangeanas proximais; nervo radial.

(D) pronação e extensão do antebraço; nervo interósseo 
anterior.

(E) pronação do antebraço; nervo ulnar.

54. A principal função do tendão tibial posterior é

(A) realizar flexão plantar do pé.

(B) realizar inversão do pé.

(C) realizar flexão do joelho.

(D) manter o arco plantar.

(E) auxiliar na estabilização da articulação tibiotalar.

55. Assinale a alternativa correta a respeito de ressonância 
magnética.

(A) Realizado em T1, o exame permite melhor visualiza-
ção de edema ósseo.

(B) Avaliação anatômica das estruturas é melhor vista 
em T2.

(C) É o exame de eleição para avaliar uma fratura intra-
-articular.

(D) Apresenta boa sensibilidade para avaliar fratura de 
estresse.

(E) É indicada para avaliar a viabilidade da cabeça do 
fêmur após uma fratura do colo.
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59. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à para-
lisia obstétrica.

(A) Aumento de peso da mãe, maior que 12 kg, durante 
a gravidez, não constitui fator de risco.

(B) O quadro mais comum é de Erb-Duchene com reso-
lução espontânea em sua imensa maioria.

(C) A paralisia de Klumpke compromete as raízes de C5 
e C6.

(D) Paralisia total com síndrome de Horner tem bom 
prognóstico.

(E) Tem causas obstétricas reconhecíveis na grande 
maioria dos casos.

60. Quanto à infecção pelo vírus da poliomielite, é correto 
afirmar:

(A) raramente é assintomática.

(B) tem predileção por acometer neurônios sensitivos.

(C) o contágio se dá por meio de contato sexual.

(D) a síndrome pós-polio pode ocorrer até 30 anos após 
a infecção inicial.

(E) a síndrome pós-polio é resultado de uma recorrência 
da infecção em paciente com uma infecção prévia 
por esse vírus.
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