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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-
Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 
2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto 
a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto 
de comprometer sua exata compreensão em 
relação aos fatos e provas, o corregedor poderá 
conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua 
complementação.
b) A sindicância será arquivada sempre que houver 
desistência do denunciante ou caso a denúncia 
esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e provas.
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c) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação completa do 
denunciante, na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação completa 
do médico denunciado, com a indicação das provas 
documentais.
d) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação do denunciante 
ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o 
relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a 
qualificação completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.
_________________________________________
22. Considerando o Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.
b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado 
a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou 
representantes legais, mesmo que o menor tenha 
capacidade de discernimento.
c) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, visto que a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.
d) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, desde que o paciente seja 
informado sobre a revelação do sigilo, visto que a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
_________________________________________
23. Considere as afirmações abaixo e assinale 
alternativa que contemple CORRETAMENTE os 
itens de Responsabilidade Profissional presentes no 
Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 
II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente. 
III. É vedado deixar de assumir responsabilidade 
sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente. 
IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença 
de substituto, recomenda-se comparecer a plantão 
em horário preestabelecido. Permite-se a ausência 
do médico no estabelecimento de saúde, sem 
substituto e sem necessidade de justificativa, por até 
15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 
receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.
b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.
c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.
d) Todas as afirmações estão corretas.
_________________________________________
24. Quanto à exposição médica em Redes 
Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios 
de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão.
b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com 
o objetivo de discrição. 
c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação 
que esteja se qualificando, ainda sem registro no 
Conselho Regional de Medicina.
d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, 
divulgar o nome do profissional, seu número no 
Conselho Regional de Medicina, com o estado da 
Federação da inscrição e Registro de Qualificação 
de Especialista quando anunciar a especialidade.
_________________________________________
25. Princípio da Bioética que trata dos direitos 
do paciente como pessoa individual e seu poder de 
decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.
b) Princípio da Justiça.
c) Princípio da Autonomia.
d) Princípio da Não Maleficência.
_________________________________________
26. Qual o principal fator considerado como 
causa de dor na osteoartrite:

a) Micro fraturas  na região trabecular   subcondral.
b) Congestão venosa.
c) Sinovite.
d) Irritação de terminações nervosas no periósteo.
_________________________________________
27. Em relação ao tratamento cirúrgico da 
escoliose idiopática juvenil, assinale a alternativa 
FALSA.

a) O principal objetivo é impedir a progressão do 
desvio através da artrodese, e é empregado em 
indivíduos com escoliose com angulação maior que 
40 graus.
b) Na classificação de King, a escoliose tipo 1, a 
curva lombar  é maior que a torácica e ambas cruzam 
a linha média.
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c) O instrumental de  terceira geração, usado para 
o tratamento da escoliose  possibilita correção da 
rotação vertebral e recuperação do  balanço  sagital, 
tornando o sistema estável.
d) A vantagem do instrumental de terceira geração é 
a possibilidade de utilizar sistema bem adaptável e 
que não possui risco de lesão neurológica, diferente 
dos instrumentais de gerações anteriores.
_________________________________________
28. Com relação à artrite patelo femoral isolada, 
qual a sua  predominância:

a) 11% dos homens e 24% das mulheres.
b) 28% dos homens e 39 % das mulheres.
c) 24% dos homens e 11% das mulheres.
d) 39% dos homens e 28% das mulheres.
_________________________________________
29. A fratura de “segond reversa”, é conhecida 
como uma avulsão óssea, em qual componente:

a) No aspecto anterolateral do planalto tibial medial.
b) No aspecto anteromedial do planalto tibial lateral.
c) No aspecto anteromedial do planalto tibial medial.
d) No aspecto anterolateral do planalto tibial lateral.
_________________________________________
30. Quando se refere ao tratamento da hérnia de 
disco lombar, marque a alternativa INCORRETA:

a) O tratamento inicial deve ser conservador, com 
medicações e fisioterapia, podendo ou não ser 
acompanhado de bloqueios percutâneos radiculares.
b) A finalidade do tratamento da hérnia de disco é 
aliviar a dor, estimular a recuperação neurológica, 
com retorno precoce às atividades da vida diária e 
ao trabalho.
c) Síndrome da cauda equina e paresias importantes 
são condições absolutas para indicação cirúrgica.
d) Pacientes com hérnias pequenas, jovens com leve 
déficit neurológico, pouca degeneração discal, são os 
que menos se beneficiam do tratamento conservador.
_________________________________________
31. Em relação às listeses da coluna vertebral, 
são conhecidas por sua frequência e por seu alto 
risco de desencadear graves complicações, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Consiste no deslizamento de uma vértebra sobre 
outra, em qualquer direção. De acordo com Newman, 
pode ser classificada somente em três tipos: 
degenerativa, pós traumática, e patológica.
b) O termo espondiloptose é utilizado para descrever 
uma espondilolistese grau V, ou seja, uma subluxação 
maior que 100%.
c) Os tipos mais comuns de espondilolistese são 
a pós-traumática e a degenerativa, causada por 
desgaste das articulações e transtornos dos discos 
intervertebrais.
d) A Espondilolistese é uma patologia infrequente, 
associada a déficit neurológico significativo. Ocorre 
principalmente no segmento lombar cefálico e na 
junção lombossacra.

32. As fraturas metacarpianas são comuns e 
ocorrem por diversos mecanismos, como fortes 
contrações msculares, lesões por torção e trauma 
direto. Seu tratamento adequado é fundamental 
para prevenção de sequelas com grande perda 
funcional. São exemplos de fraturas metacarpianas:

a) Fratura-luxação de Benett, fratura de Rolando, 
fratura da base e fratura da cabeça do metacarpo.
b) Fratura da diáfise, fratura do colo, fratura de 
Galeazzi, e  fratura extra-articular.
c) Fratura de Rolando, fratura de Colles, fratura da 
cabeça do metacarpo e fraturas intra-articulares.
d) Fratura de Galeazzi, fratura  da base, fratura com 
deslizamento epifisário e fratura luxação de Benett.
_________________________________________
33. Quanto ao tratamento para fratura de colo de 
femur desviadas ( garden iii e iv) , responda qual a 
alternativa CORRETA:

a) Artroplastia, quando comparada com fixação 
interna com parafuso, apresenta menores índices 
de necessidade de nova cirurgia pós 5 anos, nos 
pacientes acima de 65 anos.
b) Técnicas de fixação interna mostram um menor 
índice de dor no pósoperatório.
c) Artroplastia e técnicas de fixação interna não 
mostram diferenças quanto à duração da cirurgia e 
quantidade de perda sanguínea durante a cirurgia.
d) Técnicas de fixação interna apresentam menores 
índices de mortalidade.
_________________________________________
34. Nas cirurgias de revisão de artroplastia de 
quadril, qual acesso permite melhor visualização 
acetabular e que é mais utilizado nesse 
procedimento?

a) Acesso lateral.
b) Acesso ântero lateral.
c) Acesso póstero lateral.
d) Acesso íleo femoral.
_________________________________________
35. Quando se fala de doença de freiberg , é 
FALSO afirmar que:

a) É caracterizada por ser uma necrose avascular 
da base do metatarso.
b) É dividida em 5 fases : infarto, necrose, fratura 
subcondral  com colapso de superfície articular, 
reabsorção e remodelamento.
c) Acomete, frequentemente, o segundo 
metatarsiano.
d) Tem como diagnósticos diferenciais fraturas de 
estresse e sepse articular.
_________________________________________
36. Qual a complicação tardia mais comum da 
fratura-luxação tarso metatarsiana?
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a) Trombose venosa profunda.
b) Deformidade pós-traumática.
c) Artrose da articulação de Lisfranc.
d) Síndrome compartimental.
_________________________________________
37. Com relação aos tumores primários ósseos 
formadores de cartilagem, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Ocorrem em menor frequência que os formadores 
de osso.
b) A cartilagem formada é principalmente hialina.
c) A grande maioria deles são malignos.
d) As exostoses não têm cartilagem em sua 
composição.
_________________________________________
38. Marque a alternativa INCORRETA, sobre a 
historia natural e tratamento da displasia  congênita 
do quadril :

a) Cerca de 80 a 90% das crianças que nascem com 
instabilidade, ficam curadas espontaneamente até o 
segundo mês.
b) Em crianças diagnosticadas com menos de seis 
meses, o tratamento padrão é o suspensório de 
pavlik. Seu  uso por 6 a 8 semanas resolve cerca de 
95 % dos casos.
c) Em crianças de seis meses a dois anos, o 
suspensório de pavlik falha em cerca de 90% dos 
casos, sendo necessário sempre o uso de tração 
esquelética.
d) Em crianças maiores de dois anos, a cirurgia 
aberta é, em geral, a melhor terapêutica.
_________________________________________
39. Assinale a alternativa que caracteriza o pé 
torto congênito.

a) O navicular é subluxado medialmente.
b) A cabeça do tálus tem desvio lateral.
c) O ligamento calcâneo navicular é alongado
d) O ligamento calcâneo fibular é alongado.
_________________________________________
40. Sobre a grave lesão conhecida como “ombro 
flutuante”, marque a alternativa CORRETA :

a) É bastante comum, sendo caracterizada por 
traumas de baixa a média energia.
b) Ocorre uma única ruptura do complexo suspensor 
do ombro, associado com fraturas, caracterizando 
um “ ombro flutuante”.
c) É uma lesão estável, pois  uma fratura compensa 
o desvio da outra.
d) Nesses casos, não é importante avaliar a presença 
de lesões ligamentares e sua extensão.
_________________________________________
41. NÃO é contraindicação para uso de profilaxia 
anticoagulante :

a) Hemofilia.
b) Risco de quedas.

c) Avc (acidente vascular cerebral).
d) Artrite septica.
_________________________________________
42. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
fraturas de clavícula : 

a) A região mais afetada é o terço médio, sendo 
na maioria das vezes tratada com tipoia ou  
enfaixamento  em oito.
b) A região mais afetada é o terço proximal, sendo 
muitas vezes tratada cirurgicamente.
c) A região mais afetada  é o terço distal, sendo 
muitas vezes tratada com tipóia ou enfaixamento 
em oito.
d) Fraturas expostas são incluídas nas indicações 
relativas de tratamento cirúrgico, enquanto desvios 
ou encurtamentos maiores que 2 cm estão incluídos 
nos indicadores absolutos.
_________________________________________
43. Nos casos de luxação traumática do quadril, 
qual o nervo comumente atingido?

a) Nervo femoral.
b) Nervo obturatório.
c) Nervo pudendo.
d) Nervo ciático.
_________________________________________
44. Assinale a alternativa FALSA sobre as 
fraturas de patela.

a) Antero posterior, perfil e axial são as incidências 
radiográficas para avaliação inicial de fratura de 
patela.
b) Uma fratura é considerada não desviada quando 
existe uma separação fragmentar <3mm  ou desvio 
articular < 2mm.
c) A fratura com padrão estrelado geralmente é 
decorrente de trauma direto com joelho em flexão. 
d) A ocorrência de osteoartrose patelo-femoral é 
rara após essa  fratura.
_________________________________________
45. No politraumatizado, o sinal clínico mais 
importante  do indício  para diagnosticar embolia 
gordurosa é ? 

a) Sintomas cutâneos.
b) Sintomas cerebrais.
c) Sintomas pulmonares.
d) Sintomas digestivos.
_________________________________________
46. Com relação às zonas autônomas das raízes 
cervicais qual corresponde à região do dedo médio 
e palmar da mão?

a) c6.
b) c7.
c) c8.
d) c4.
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47. Com relação à neuropatia de morton, qual o 
espaço mais afetado? 

a) Terceiro.
b) Primeiro.
c) Segundo. 
d) Quarto.
_________________________________________
48. Na osteomielite, a lesão inicial é causada pela 
produção de ______, e que estimula a reabsorção 
ossea pelos______   respectivamente: 

a) Prostaglandina E e osteoblastos. 
b) Prostaglandina F e osteoclastos.
c) Prostaglandina E e osteoclastos.
d) Prostaglandina F e osteoblastos.
_________________________________________
49. Quando se coloca uma placa em uma fratura 
óssea, os objetivos de sua função podem ser: 

a) Proteção e compressão.
b) Proteção e suporte.
c) Banda de tensão e ponte.
d) Todas as modalidades acima.
_________________________________________
50. Na osteoartrose de joelho, qual  a seguir é 
considerado fator de risco e prognóstico para a 
doença?
 
a) Sexo masculino.
b) Varizes associada.
c) Obesidade.
d) Idade jovem.
_________________________________________
51.  Para auxiliar no tratamento da osteoporose, 
usa-se frequentemente a densitometria. Qual o 
escore que já enquadra-se como osteoporose?

a) T-escore = -2.5.
b) T escore < -2.5.
c) T escore > -2.5.
d) T escore não fecha diagnóstico.
_________________________________________
52. Como é conhecida a fratura flexo-distração 
de “chance” ?

a) Fratura da babá.
b) Fratura do cinto de segurança.
c) Fratura do futebol.
d) Fratura avulsão do calcâneo.
_________________________________________
53. Qual das substâncias a seguir deve ter maior 
atenção quanto ao seu uso a fim de desencadear 
desenvolvimento rápido e acentuado, da osteoporose:

a) Antiepléticos.
b) Medicação de hormônio tireoidiano.
c) Glicocorticoides.
d) Analgésicos.

54. O teste de hicks é realizado para diagnóstico 
de fasceíte plantar, quando  o consideramos positivo?

a) A pressão digital da região plantar e interna do 
calcâneo ocasiona dor.
b) A hiperxtensão do hálux gera dor.
c) Ao percutir ou comprimir o túnel tarsiano, o 
paciente relata o aparecimento  dos sintomas.
d) A flexão dorsal do pé, estando o joelho em 
extensão, provoca ou aumentam a dor.
_________________________________________
55. Quais dos sinais a seguir NÃO é característico 
da ruptura do tendão de aquiles?

a) Presença de crepitação local.
b) Fraqueza à flexão plantar.
c) Sinal de thompsom positivo.
d) Surgimento de uma falha de continuidade do 
tendão à palpação.
_________________________________________
56.  Em relação à infecção no pé diabético, 
assinale a alternativa  INCORRETA.

a) O desenvolvimento de úlceras e a presença da 
doença vascular obstrutiva periférica são importantes 
fatores  de risco para surgimento de infecção.
b) A infecção profunda é de natureza  polimicrobiana, 
podendo ser encontrados  germes gram-positivos, 
gram-negativos, aeróbios e anaeróbios.
c) A osteomielite se desenvolve geralmente por 
contiguidade e por disseminação bacteriana por 
meio de úlcera pré-existente.
d) A infecção  é considerada moderada quando o 
eritema está a menos de2 cm da úlcera, quando há 
linfangite ou progressão pela fáscia, com sinais de 
infecção sistêmica.
_________________________________________
57. Na avaliação dos exames iniciais para 
diagnóstico laboratorial de osteoporose, os melhores 
exames são :

a) Radiografia e densitometria óssea.
b) Calcemia e calciúria.
c) Calcemia e fosfatase alcalina.
d) Radiografia e calcemia.
_________________________________________
58. Como se manifesta a epicondilite medial, ou 
“cotovelo do golfista”,  clinicamente ?

a) Dor localizada sobre a face anterior e medial do 
epicôndilo medial, apenas.
b) Dor localizada sobre a face anterior e medial do 
epicôndilo medial, dor a contrações ativa do punho, 
dedos e pronação do antebraço e dor à irradiação à 
flexão de cotovelo.
c) Dor a contrações ativas de punho, dedos, pronação 
de antebraço, dor irradiada à flexão de cotovelo, 
apenas.
d) Dor irradiada à flexão de cotovelo, apenas.
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59. Cite  as 3 características da tríade  da 
síndrome de albright:

a) Displasia óssea,  manchas café-com-leite,  
puberdade precoce.
b) Displasia fibrosa,  manchas esbranquiçadas,  
puberdade precoce.
c) Displasia  fibrosa, manchas café-com-leite, 
puberdade precoce.
d) Displasia óssea  manchas esbranquiçadas e 
puberdade precoce.
_________________________________________
60. Em relação à espondilodiscite infecciosa, 
marque a alternativa CORRETA. 

a) A maior incidência dessa doença ocorre em 
adultos que, ao contrário das crianças, apresentam 
discos intervertebrais vascularizados.
b) O primeiro sinal radiográfico de infecção é a 
irregularidade as placas vertebrais, seguindo por sua 
erosão e a do osso adjacente. Em seguida ocorre 
diminuição do espaço do disco, colapso segmentar, 
perda da lordose ( em casos de envolvimento lombar)
e, por fim, pode haver deformidade permanente 
estrutural.
c) A espondilodiscite pode ocorrer em qualquer nível 
da coluna vertebral, mas afeta  principalmente a 
coluna cervical.
d) Proteína c reativa, cultura de proteínas, sangue 
e urina são importantes testes laboratoriais para o 
diagnóstico dessa enfermidade. Além disso, o raio x 
também é útil, principalmente nas fases iniciais da 
doença.
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