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DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 
(cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite 
ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ORTOPEDISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do 

atendimento básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os 

profissionais que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância 

da função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados 

sujeitos que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos 

estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, 

à primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho 

seguinte, está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre 

a forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das 

coisas que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. 

Assinale a opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde 

das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente 

instituído e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de 

recurso no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(C) A estratégia Saúde da Família. 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele 

é composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que 

habita nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do 

SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, 

preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 

 

21. No que diz respeito ao acesso anterior do braço, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A dissecção ocorre entre a inserção do deltoide no tubérculo deltoideo e o peitoral maior no lábio lateral do 

sulco bicipital. 

(B) A dissecção, distalmente, é entre o bíceps braquial e braquial. 

(C) A veia cefálica deve ser afastada lateralmente, juntamente com o músculo deltoide para expor a diáfise 

proximal do úmero. 

(D) É a via principal para as reduções abertas de fraturas diafisárias do úmero com lesão do nervo radial.  

(E) É a via para exposição do nervo musculo-cutâneo, que é visto entre os músculos bíceps braquial 

anteromedialmente e braquial posteromedialmente. 

 

22. O acesso lateral do cotovelo (Kocher) é muito utilizado para osteossíntese e artroplastia da cabeça do rádio. 

Dada essa afirmação, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Esta via não é adequada para o reparo das lesões ligamentares laterais do cotovelo. 

(B) A cápsula articular é exposta tão logo seja aberta a fáscia-antebraquial. 

(C) Uma linha esbranquiçada, que corresponde ao intervalo entre os extensores radial e ulnar do carpo, pode 

ser observada no centro desta incisão, após abrir a pele e subcutâneo. 

(D) A posição em supinação do antebraço protege o nervo interósseo posterior durante a dissecção. 

(E) A origem do músculo ancôneo é desinserida subperiostalmente do úmero e afastada posteriormente para 

uma adequada exposição da cápsula articular. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Ortopedista 

7 | P á g i n a  

 

23. Em relação à anatomia do ombro e lesões nervosas nesta região, marque a opção CORRETA. 

 

(A) O nervo axilar origina-se do fascículo ou cordão anterior do plexo braquial. 

(B) O espaço quadrangular é formado pelos músculos redondo menor, redondo maior, cabeça longa do 

bíceps braquial e lateralmente pelo úmero. 

(C) A compressão do nervo axilar, na síndrome do espaço quadrangular, pode provocar atrofia do deltoide e 

redondo menor. 

(D) O paciente, na paralisia do músculo deltoide, fica impossível realizar abdução do ombro. 

(E) A lesão do nervo axilar não compromete a sensibilidade do ombro. 

 

24. Em relação aos acessos clássicos do quadril, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) O acesso anterior ao quadril proposto por Smith-Petersen é um prolongamento do acesso de Hueter e 

permite maior exposição do quadril e ilíaco. 

(B) O acesso de Smith-Petersen pode ser utilizado para redução de luxações congênitas do quadril. 

(C) O acesso de Smith-Petersen pode ser utilizado para artrodeses do quadril. 

(D) As referências para o acesso de Smith-Petersen são a crista ilíaca, a espinha ilíaca ântero-superior e a 

borda lateral da patela. 

(E) A dissecção profunda do acesso de Smith-Petersen ocorre entre os músculos sartório e tensor da fascia 

lata. 

 

25. Em relação à anatomia da mão, marque a opção CORRETA. 
 

(A) O músculo abdutor do V dedo origina-se do osso psiforme. 

(B) O nervo ulnar localiza-se do lado ulnar em relação ao psiforme. 

(C) Os músculos lumbricais originam-se dos tendões flexores profundos e se inserem medialmente aos 

metacarpos. 

(D) Os ligamentos de Cleland estabilizam as bandas neurovasculares digitais durante os movimentos de 

flexão e extensão. 

(E) O músculo abdutor curto do polegar é inervado pelo nervo ulnar, assim como todos os músculos 

intrínsecos da mão. 

 

26. Em relação ao tipo dominante de colágeno encontrado nos tendões, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Tipo I. 

(B) Tipo II. 

(C) Tipo V. 

(D) Tipo IV. 

(E) Tipo III. 

 

27. O túnel do carpo 

 

(A) contém o tendão flexor radial do carpo. 

(B) contém a artéria ulnar. 

(C) contém o tendão flexor ulnar do carpo. 

(D) é formado pelas fileiras proximal e distal do carpo e pelo retináculo dos flexores. 

(E) não sofre alterações de pressão nas suas estruturas internas com o punho em flexão ou extensão. 

 

28. Os sinais radiológicos de ruptura do ligamento escafo-semilunar incluem todas as opções abaixo, EXCETO: 

 

(A) Um largo espaço entre o escafoide e o semilunar. 

(B) O sinal do anel do escafoide. 

(C) O escafoide estendido. 

(D) O semilunar estendido. 

(E) Instabilidade segmentar intercalada dorsal (DISI). 
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29. Sobre os músculos lumbricais, todas as opções estão corretas, EXCETO: 

 

(A) Não têm inserção óssea. 

(B) Flexionam as articulações metacarpo-falângicas. 

(C) Fazem a extensão das articulações interfalângicas proximais. 

(D) São abdutores dos dedos. 

(E) Sua paralisia leva a mão em garra. 

 

30. O sarcoma menos comum da mão é: 

 

(A) Condrossarcoma. 

(B) Sarcoma Epitelioide. 

(C) Lipossarcoma. 

(D) Fibrossarcoma. 

(E) Sarcoma Sinovial. 

 

31. São locais de compressão do nervo ulnar, EXCETO: 

 

(A) Ligamento de Struthers. 

(B) Septo Intermuscular medial. 

(C) Canal de Osbourne. 

(D) Entre as duas cabeças do Flexor Ulnar do Carpo. 

(E) A aponeurose profunda do Flexor Ulnar do Carpo. 

 

32. No tratamento cirúrgico do Dedo em Gatilho, a estrutura a ser liberada é: 

 

(A) Somente a polia A1. 

(B) A polia A2. 

(C) A polia A1 e a polia A2. 

(D) A polia A4. 

(E) A polia A1 e o ligamento de Grayson. 

 

33. O Sarcoma de Ewing apresenta as características abaixo, EXCETO: 

 

(A) Tem maior incidência na primeira e segunda décadas de vida, sendo raro após a terceira. 

(B) É preponderante no sexo masculino de 2:1. 

(C) Revela rica trama de reticulina no estudo histológico. 

(D) Identifica-se, no citoplasma das suas células, abundante quantidade de glicogênio pela coloração de PAS. 

(E) Tem aspecto radiográfico de “roído de traça”. 

 

34. A respeito das Reticuloendotelioses, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) A forma múltipla é chamada moléstia de Hand-Schuller-Christian. 

(B) A moléstia de Hand-Schuller-Christian caracteriza-se por infecções bacterianas frequentes, febre, otite 

média, anemia e hepatoesplenomegalia. 

(C) O granuloma eosinófilo apresenta-se como lesão única predominantemente na região metafisária e 

diafisária dos ossos longos. 

(D) O granuloma eosinófilo tem etiologia desconhecida e é considerado uma lesão pseudotumoral. 

(E) O comprometimento da coluna vertebral pelo granuloma eosinófilo pode provocar o colapso da vértebra, 

mas raramente leva a comprometimento neurológico. 

 

35. Sobre a Epifisiólise do quadril, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) O baixo nível socioeconômico pode ser apontado como um dos parâmetros que podem ser adotados para 

respaldar a fixação profilática do quadril contralateral. 
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(B) Os escorregamentos moderados são aqueles entre 30 e 60 graus, encontrados na incidência Lauenstein. 

(C) Na classificação que quantifica proporcionalmente o escorregamento da epífise em relação ao colo, o grau 

III é aquele em que a epífise desloca-se até a metade da largura da metáfise do colo femoral. 

(D) No padrão crônico de Fahey e O’brien, ocorre dor por um período maior que 3 semanas e diminuição 

principalmente da rotação interna e da abdução. 

(E) No tipo instável de Loder, o paciente apresenta dor intensa que impede a deambulação, mesmo com 

muletas. 

 

36. Sobre o pé torto congênito, marque a opção CORRETA. 

 

(A) As estruturas do pé que mais apresentam anormalidades são as do médio pé. 

(B) O navicular está desviado lateral e plantar em relação ao tálus. 

(C) O ângulo de declinação do tálus está significativamente aumentado. 

(D) O calcâneo está rodado medialmente e em varo em relação ao tálus. 

(E) A deformidade óssea mais importante ocorre no calcâneo. 

 

37. Em relação à Coalizão Tarsal, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) É a causa mais frequente associada ao pé plano fibularespástico. 

(B) É decorrente de uma falha de segmentação do mesênquima primitivo. 

(C) A coalizão mais relacionada a sintomas é a talo-navicular. 

(D) A indicação de artrodese ocorre quando a coalizão ocupar mais de um terço do total das superfícies 

articulares. 

(E) A indicação de artrodese ocorre quando houver sinais de artrose nas articulações do pé. 

 

38. São achados positivos no exame físico do paciente com pé plano adquirido do adulto por disfunção do tendão 

tibial posterior, EXCETO: 

 

(A) Valgismo exagerado do calcâneo. 

(B) Dor no centro da planta do pé. 

(C) Dor na apófise da fíbula. 

(D) Área plantar aumentada com paciente em ortostase. 

(E) Tendão calcâneo alongado. 

 

39. No que diz respeito ao Tumor de Células Gigantes (TCG), marque a opção CORRETA. 

 

(A) Devido a sua agressividade deve ser considerada uma lesão maligna. 

(B) Possui um tecido muito vascularizado com um estroma de células fusiformes ou ovoides e numerosas 

células do tipo osteoclásticas. 

(C) A idade não é um bom critério para diferenciar o TCG do Cisto Ósseo Aneurismático. 

(D) Os TCGs encontrados na coluna raramente apresentam distúrbios neurológicos. 

(E) A radioterapia deve ser indicada nos casos mais agressivos. 

 

40. Em relação às fraturas do colo do fêmur, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) A artéria circunflexa femoral medial é a principal fonte de irrigação para a cabeça femoral. 

(B) A fixação percutânea é o tratamento para as fraturas impactadas em valgo. 

(C) A fixação percutânea é o tratamento para as fraturas sem desvio. 

(D) A abordagem posterior diminui o risco de luxação. 

(E) A incidência de não consolidação varia de 10 a 30%. 

 

41. A Ossificação Heterotópica (OH) é uma das complicações da Cirurgia do Manguito Rotador. Dada esta 

afirmação, marque a opção CORRETA. 

 

(A) A incidência de OH, após acromioplastia, varia de 3 a 30%. 
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(B) A causa da OH é multifatorial, e alguns autores acham que não se deve usar o shaver de alta potência 

porque ele dissemina debris ósseos pelo espaço subacromial. 

(C) Uma das formas de prevenir a OH é fazer uma lavagem copiosa após o uso do shaver ósseo. 

(D) O local mais frequente de ocorrência da OH, nestes casos, é no espaço subacromial. 

(E) O uso de Indometacina por 6 meses ou radiação em dose baixa como medidas preventivas de recorrência 

não está mais indicado. 

 

42. A Síndrome da Cauda Equina caracteriza-se por, EXCETO: 

 

(A) Comprimir as raízes torácicas. 

(B) Comprimir as raízes nervosas lombares. 

(C) Comprimir as raízes nervosas sacrais. 

(D) Comprimir as raízes nervosas coccígeas. 

(E) Causar disfunção sexual. 

 

43. A osteeonecrose da cabeça femoral é um distúrbio ósseo isquêmico que pode levar a degeneração articular e 
está associada a uma variedade de fatores de risco, EXCETO: 

 

(A) etilismo. 

(B) Irradiação. 

(C) Hipertireoidismo. 

(D) Hiperuricemia. 

(E) Gravidez. 

 

44. Sobre a Artroplastia Total de Joelho (ATJ), marque a opção INCORRETA. 
 

(A) A ATJ é uma cirurgia consagrada, com durabilidade de 15 anos e superior a 90%. 

(B) A deiscência da ferida operatória associada à infecção é uma das complicações. 

(C) A deiscência da ferida operatória não associada à infecção é uma das complicações. 

(D) Problemas de cicatrização, após a ATJ, chegam a 20% dos casos. 

(E) Os retalhos miocutâneos de rotação local ao redor do joelho, para os casos de deiscência da ferida, 

apresentam grande morbidade pelas dificuldades técnicas. 

 

45. A Síndrome de Apert apresenta uma incidência de 12-15 casos por 1 milhão de habitantes e tem as seguintes 

características, EXCETO: 

 

(A) Malformações craniofaciais. 

(B) Sindactilia complexa envolvendo o II, III e IV dedos. 

(C) Dedos mais alongados do que os de uma mão normal. 

(D) Sindactilia simples, completa do IV e V dedos. 

(E) Sinfalangismo. 

 

46. Em relação à consolidação viciosa dos ossos do antebraço, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) A angulação inferior, mas próxima de 10 graus do rádio, não afeta a mobilidade do antebraço. 

(B) A angulação em direção à membrana interóssea inferior, mas próxima de 10 graus do rádio e ulna, 

comprometem a supinação do antebraço. 

(C) O tratamento cirúrgico de angulações inaceitáveis e deformidades axiais do rádio e ulna apresenta bons 

resultados, mesmo após um ano do trauma. 

(D) A angulação volar do rádio de 21 graus resulta em diminuição da supinação. 

(E) As angulações dos ossos do antebraço em direções diferentes resultam em maior limitação da mobilidade 

do antebraço. 
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47. Quanto as medidas a serem tomadas no caso de fraturas expostas, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Procurar lavar a ferida com substâncias irritantes para melhorar a irrigação local. 

(B) Mesmo sob tensão, é sempre importante fechar a ferida para não deixar estruturas importantes expostas. 

(C) A fixação das fraturas ajuda a diminuir o índice de infecção. 

(D) A fixação da fratura não interfere na formação do hematoma e de espaço morto. 

(E) Quando houver falha óssea, é importante o uso de enxerto logo nos primeiros dias para manter a 

estabilidade óssea. 

 

48. Sobre as fraturas expostas, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) As fraturas expostas de tíbia tipo I submetidas à fixação interna têm incidência de infecção semelhante às 

fraturas fechadas. 

(B) A transição imediata para osteossíntese intramedular nas fraturas expostas de tíbia deve ocorrer até duas 

semanas do uso do fixador externo. 

(C) Fraturas expostas diafisárias de fêmur tratadas com placas apresentam alto índice de falha do implante e 

pseudartrose. 

(D) Fraturas expostas de fêmur tipo I tratadas com haste intramedular devem ter seu canal bem fresado para 

uma adequada fixação no istmo. 

(E) Quando se consideram os critérios de amputação ou salvação do membro, a lesão do nervo tibial é uma 

indicação unânime para amputação. 

 

49. O tratamento das fraturas diafisárias do úmero pela técnica minimamente invasiva é uma alternativa desde que 

os princípios da técnica sejam rigorosamente seguidos. Dada essa afirmação, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) Não deve ser utilizada em paciente com lesão do plexo braquial. 

(B) Não deve ser utilizada em fraturas expostas com grande perda de partes moles. 

(C) O acesso proximal se dá entre o músculo bíceps e o deltoide juntamente com a veia cefálica. 

(D) Deve-se ter o cuidado, na via distal, de não abrir o músculo braquial para não comprometer sua função. 

(E) Nas fraturas associadas a lesão do radial, a conduta expectante em relação ao nervo radial é bem 

fundamentada. 

 

50. Marque a opção que NÃO apresenta uma causa de instabilidade da articulação rádio-ulnar distal. 

 

(A) Ruptura traumática das fibras anteriores ou dorsais da fibrocartilagem triangular. 

(B) Avulsão traumática da fibrocartilagem triangular da fóvea. 

(C) Fratura de Monteggia. 

(D) Lesão de Essex-Lopresti. 

(E) Pacientes com artrite reumatoide com frouxidão ligamentar. 

 

 

 

 

 

 

 


