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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Médico Ortopedista
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento
deste item causará eliminação do candidato.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
09 de julho de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

01) Observe o discurso político exposto e documentado
pela pesquisadora:
“Todos vocês sabe o que fazer amanhã de manhã.
Todos vocês sabe o que fazer. Nós fizemos dez dias
consecutivos. (...) Existe um trabalho a ser feito nos bairros,
existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que
é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Tudo que
eu sou não é fruto da minha inteligência não. É fruto da
consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na
medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida
em que vocês ficaram mais exigente.” (publicado por Marta
Regina Maia)
O discurso apresentado, segundo a abordagem da
autora, a despeito das variações de linguagem, pondera
que “no discurso político são usados os princípios de
alteridade, de influência e de regulação para que o sujeito
político se defina em relação ao seu público. A finalidade
desses princípios vai além do fazer fazer, fazer dizer e fazer
pensar. Está relacionada à intenção do sujeito comunicante
e efeito que pretende alcançar com o discurso”
(Marta Regina Maia)
Assim, pode-se concluir, sobre o discurso exposto que:
A) “Para que o discurso provoque uma ação por parte
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência
descaracterizam a lógica do discurso político para
efetivar sua força. É por meio da definição da
identidade do sujeito do discurso político que ele se
discrimina com o outro e o leva a agir ou a pensar de
acordo com seus objetivos.”
B) “Para que o discurso provoque uma ação por parte
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência
entram na lógica do discurso político para efetivar
sua força. É por meio da definição da identidade do
sujeito do discurso político que ele se relaciona com
o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com
seus objetivos.”
C) “Para que o discurso provoque uma ação por parte
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência
entram na entropia do discurso político para
desarmar sua força. É por meio da definição da
identidade do sujeito do discurso político que ele se
relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de
acordo com seus objetivos.”
D) “Para que o discurso provoque uma ação por parte
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência
entram na entropia do discurso político para efetivar
sua força. É por meio da transmutação da identidade
do sujeito do discurso político que ele se relaciona
com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo
com seus objetivos.”

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

02) Assinale a alternativa em que a partícula “se” será
parte integrante do verbo.
A) Rui se queixou de nossa tendência a valorizar títulos
e bacharéis.
B) Ana se morria de medo dos cães da rua debaixo.
C) Alugam-se casas para temporadas na praia.
D) Se comprar um carro novo, conseguirá chegar ao
nordeste.
03) “Isso foi visto muitas vezes como uma preocupação
poética de visionários, uma vez que pregavam o
afastamento do homem desses espaços, inviabilizando
sua exploração econômica.”
O contexto em destaque reflete:
A) Temporalidade.
B) Causa.
C) Consequência.
D) Ressalva.
04) Preencha a lacuna corretamente com a flexão verbal
que melhor atende ao contexto.
“Uma moça pediu que eu me sentasse, mostrou-me
uma folha com uma linha vertical e pediu que eu ____,
de olhos fechados!”
A) Copie.
B) Copies.
C) Copiasse.
D) Copiei.
05) “Aspiramos ao cargo de confiança”.
Tem o mesmo tipo de complemento o contido na
alternativa.
A) Aspiramos o ar puro dos campos.
B) Sandra, confiante, abdicou do cargo.
C) Sandra, confiante, abdicou o cargo.
D) Selma agradeceu o presidente.
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06) Indique a frase em que haverá a necessidade de
acrescentar a vírgula antes da conjunção aditiva.

10) Assinale a alternativa INCORRETA considerando a
norma culta da língua.

A) A sua pesquisa é clara e objetiva.
B) O homem vendeu o carro e a mulher protestou.

A) Desejo que tu ajas com sensatez e revejas tuas
decisões.

C) Ela não só dirigiu a pesquisa como também escreveu
o relatório

B) Se ele propusesse um acordo, nós não imporíamos

D) Não só formar um grande número de pós-graduados
como também constituir um sistema de pósgraduação de qualidade.

C) É necessário que tragas teu protetor solar e vás à

07) “Também naquela oportunidade, a decisão não
agradou à maioria.” Também haverá crase conforme
norma culta à sentença:

nenhuma exigência.

praia mais cedo neste verão.
D) Os alunos do curso profissionalizante pagarão a
primeira

mensalidade

no

momento

em

que

requiserem a matrícula.

A) Fui a uma entrevista inesperada.
B) Põem-se a criticar-me, a fazer picuinhas.
C) Você receberá o seu bônus quando este suceder
aquele dos minutos gratuitos.
D) Nunca foi chegado a crianças.
08) Complete as lacunas da frase corretamente com a
flexão verbal que melhor atende ao contexto:
“Ele pegou a pedra e a ________ para as barras da
gaiola exatamente em frente à fruta, mas ao tentar
fazer com que ela passasse pelas grades não _________
resultados satisfatórios.”
A) Levara/ obtera.
B) Levou/ obteu.
C) Levava/ obteve.
D) Levou/ obteve.
09) Está INCORRETA, de acordo norma culta vigente, a
concordância em:
A) Os astrônomos preveem que pode haver grandes
explosões solares.
B) Cem metros de arame é pouco para cercar o muro da
casa.
C) Foi necessária paciência para resolver as questões
impostas pelos professores.
D) O candidato tem motivos bastantes para estar feliz
com o resultado do concurso.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO
afirmar que:
A) Os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.
B) Entende-se por vigilância sanitária.um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
C) Os Municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
D) A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
12) De acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica, analise as afirmativas abaixo:
1.

A Atenção Básica é o contato preferencial dos
usuários com os sistemas de saúde.

2.

A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa
complexidade e elevada densidade, que devem
resolver os problemas de saúde de maior
freqüência e relevância em seu território.

3.

A Atenção Básica tem como um de seus
fundamentos desenvolver relações de vínculo e
responsabilização entre as equipes e a população
adscrita garantindo a continuidade das ações de
saúde e a longitudinalidade do cuidado.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 1 e 3.
D) 1, 2 e 3.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

QUESTÕES DE 11 A 20
13) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto
de compromissos sanitários, expressos em objetivos
de processos e resultados e derivados da análise da
situação de saúde do País e das prioridades definidas
pelos governos federal, estaduais e municipais. São
prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Redução da Mortalidade infantil e materna.
Saúde Indígena.
Promoção da saúde.
Controle do Câncer de cólo de útero e de mama.

14) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as
afirmativas abaixo:
I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da rede própria ou conveniada, 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.
II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.
III. O atendimento e a internação domiciliares, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser
realizados
por
indicação
médica,
independentemente de concordância do paciente e
de sua família.
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

15) De acordo com a Lei 8080/90, analise as afirmativas
abaixo:
1- Aos proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados é permitido
exercer cargo de chefia ou função de confiança no
Sistema Único de Saúde (SUS).
2- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter complementar.
3- As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera
de poder onde forem arrecadadas.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

1 e 2.
2 e 3.
1 e 3.
1, 2 e 3.
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16) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é
INCORRETO afirmar que:
A) É

desenvolvida

com

o

mais

alto

grau

de

descentralização e capilaridade, próxima da vida das
pessoas.
B) Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a
principal porta de entrada e centro de comunicação
da Rede de Atenção à Saúde.
C) Tem como um de seus fundamentos e diretrizes
possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços
de saúde de qualidade e resolutivos,
D) O financiamento da Atenção Básica deve ser
tripartite.
17) Implementar
Componentes

o

Sistema
e

Nacional

Derivados,

de
em

Sangue,
âmbito

administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é
atribuição de:
A) somente estados, distrito federal e municípios;
B) união, estados, distrito federal e municípios;
C) somente união;
D) somente união e estados.
18) De acordo com a Lei 8.080/90, formular, avaliar,
elaborar normas e participar na execução da política
nacional e produção de insumos e equipamentos
para a saúde, em articulação com os demais órgãos
governamentais é de competência:
A) da direção nacional do Sistema Único de Saúde;
B) da direção estadual do Sistema Único de Saúde;
C) da direção municipal do Sistema Único de Saúde;
D) das direções nacional e estadual do Sistema Único de
Saúde.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

19) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, assinale
a alternativa CORRETA:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos
com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde;
B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo;
C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) não terão
representação no Conselho Nacional de Saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como cobertura das ações e serviços de
saúde a serem implementados apenas pelos Estados,
sendo os municípios e Distrito Federal sujeitos a
outras fontes de recursos.
20) A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) todos os
itens abaixo, EXCETO:
A) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a
saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea, articulação das ações de programa a
saúde, prevenção de agravos, tratamento e
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em
equipe; e a coordenação do cuidado na rede de
saúde;
B) Estimular a participação popular e o controle social;
C) Realizar avaliação e planejamento sistemático dos
resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação;
D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do
estímulo financeiro e acompanhamento constante de
novas formações e capacitação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando a relação das raízes dos nervos
espinais com as vértebras, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) A herniação do disco lombar afeta habitualmente o
nervo que sai acima do disco.
B) A herniação lateral em nível do disco LIV-V afeta
comumente o 5º nervo espinal lombar, mas não o 4º.
C) O 8º nervo espinal cervical sai abaixo da vértebra
CVII.
D) A herniação lateral em nível do disco LV-SI afeta
comumente o 1º nervo espinal sacral, mas não o 5º
nervo espinal lombar.
22) Considerando as fraturas do úmero proximal,
assinale a alternativa INCORRETA:
A) É mandatório tirar, pelo menos, três radiografias da
articulação glenoumeral em ângulos retos entre si
para identificar o tipo de fratura.
B) As fraturas do colo cirúrgico são relativamente
benignas, já que o suprimento sanguíneo para a
cabeça umeral comumente está preservado.
C) A boa função depende da redução e da fixação das
duas tuberosidades.
D) Em reduções fechadas, antes de colocar os campos,
dever ser tentada a manipulação fechada sob
intensificação de imagens.
23) Sobre a biologia e biomecânica no manejo de
fraturas, assinale a alternativa CORRETA:
A) Na fixação interna, o implante mais forte ou mais
rígido é necessariamente o ideal.
B) A natureza tenta estabilizar os fragmentos móveis
por meio de contração muscular.
C) Nas imobilizações externas, as dimensões do tutor
são o elemento mecânico menos importante.
D) As fraturas multifragmentares complexas toleram
menos movimento entre os fragmentos que as mais

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Considerando as fraturas do fêmur proximal,
assinale a alternativa CORRETA:
A) Na Classificação AO de Müller as fraturas do fêmur
proximal são divididas em quatro grupos.
B) Se o centro do traço da fratura estiver abaixo da
linha transversa no nível da extremidade distal do
grande trocânter será considerada uma fratura
subtrocantérica.
C) Para padrões estáveis de fratura, o DHS é o implante
de escolha. A inserção adicional de um parafuso
canulado esponjoso fornece estabilidade rotacional
aumentada.
D) Após uma boa fixação interna, o paciente deve ser
mobilizado dentro de 3 a 5 dias no pós-operatório.
25) Sobre lesão de partes moles, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Na síndrome compartimental, a liberação imediata
da pressão por dermofasciotomia é imperativa.
B) O padrão da fratura fornece informações diretas
sobre lesões potenciais de partes moles.
C) As lesões concomitantes de partes moles são muito
importantes nas fraturas expostas, mas não nas
fechadas.
D) Segundo a Classificação AO de partes moles, lesões
cutâneas associadas a fraturas fechadas, classificadas
como IC3, caracterizam-se pela presença de
desenluvamento extenso, fechado.
26) Sobre fraturas em crianças, assinale a alternativa
CORRETA.
A) As fraturas desviadas de antebraço em crianças
acima de 10 anos devem ser tratadas do mesmo
modo que em um adulto.
B) As placas de crescimento podem ser cruzadas por
parafusos, mas não por fios de kirschner.
C) A parada prematura do crescimento na tuberosidade
tibial pode causar séria e progressiva deformidade
em genu valgo.
D) Há prova científica de que a redução anatômica das
fraturas diafisárias resulte em supercrescimento.

simples.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
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27) Considerando a avaliação ortopédica do ombro,
assinale a alternativa INCORRETA:

30) Sobre a necrose asséptica da cabeça femoral no
adulto, assinale a alternativa INCORRETA:

A) O Teste de Rockwood avalia a translação ânteroposterior da gleno-umeral, comparativamente ao
lado oposto.
B) No Teste de Neer, o possível pinçamento da bursa
subacromial e do músculo supra-espinhoso, entre a
tuberosidade e a porção ínfero-anterior do acrômio,
provocará dor característica.
C) O Teste de Jobe avalia a força muscular do infraespinhoso.
D) O Teste de Patte avalia a força muscular do infraespinhoso, similarmente ao teste de Jobe, com o
examinador resistindo aos esforços de rotação
externa do paciente.

A) O uso de corticoesteroides e o alcoolismo têm sido
apontados como os principais fatores de risco para o
desenvolvimento da doença.
B) A classificação de Ficat correlaciona o quadro clínico,
alterações radiológicas e cintilográficas, permitindo
estadiar a doença.

28) Considerando a Classificação de Hughston sobre as
instabilidades decorrentes das lesões ligamentares
do joelho, assinale a alternativa CORRETA:

A) Após 8 semanas de insucesso do tratamento
conservador, o tratamento operatório é a opção
recomendada.

A) Hughston classifica tais instabilidades conforme a
direção de deslocamento do fêmur em relação à tíbia
no exame clínico.
B) Hughston considera o ligamento cruzado anterior
(LCA) como eixo de rotação do joelho e a partir desse
princípio divide as instabilidades em dois grandes
grupos.
C) Nas instabilidades puras, o ligamento cruzado
anterior (LCA) está lesado e a instabilidade ocorre
em um único plano ou direção.
D) A instabilidade medial pura caracteriza-se pela
abertura em valgo do joelho com lesão do ligamento
cruzado anterior (LCA), ligamento capsular medial
(LCM) e ligamento cruzado posterior (LCP).
29) Sobre Paralisia Cerebral, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Há vários estudos que afirmam que se a criança
consegue adquirir a postura sentada antes dos 5
anos de idade, a possibilidade de ela vir a adquirir a
deambulação é alta.
B) Qualquer criança com paralisia cerebral espástica
deve ser mantida com no mínimo 30-35 graus de
abdução que é condição básica para se evitar a
subluxação e luxação dos quadris.
C) A rotação externa da tíbia é mais comum que a
interna, está sempre associada ao valgismo dos pés e
é consequente ao mecanismo de compensação da
rotação interna do fêmur.
D) O pé valgo é bem menos comum que o pé varo e
quando presente é mais frequente nos hemiplégicos.
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

C) O estudo diagnóstico de escolha para a osteonecrose
de quadril é a ressonância magnética.
D) O melhor método de tratamento para o
estadiamento Ficat IV é a artroplastia não cimentada.
31) Considerando a espondilolistese
assinale a alternativa CORRETA:

degenerativa,

B) A instrumentação é opção no tratamento da
espondilolistese degenerativa para aumentar a
chance de obtenção sólida e melhorar os desfechos
clínicos.
C) A utilização de rotina de osteoindutores (BMP) é
recomendada no tratamento desses pacientes.
D) O exame diagnóstico mais indicado nessa condição é
a ressonância magnética.
32) Sobre o dedo em gatilho em adulto, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) Acomete mais o sexo feminino.
B) Ocorre devido à desproporção do tendão flexor e a
polia, quando há formação de um nódulo do mesmo
nível da articulação metacarpofalangiana.
C) A dor surge apenas durante a extensão do dedo.
D) É classificado, segundo Green, em quatro graus.
33) Considerando a luxação traumática da patela,
assinale a alternativa CORRETA:
A) Trata-se da primeira causa mais comum de
hemartrose do joelho.
B) O mecanismo típico da luxação é um trauma
torsional em rotação externa do fêmur com o pé fixo.
C) Diversos fatores levam a uma maior predisposição a
luxação da patela, por exemplo, a supinação subtalar.
D) Trata-se de causa frequente de erro diagnóstico na
avaliação do joelho agudo.
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34) Sobre a fratura do colo do tálus, assinale a
alternativa INCORRETA:

38) Com relação a fraturas de diáfise femoral, marque a
alternativa INCORRETA.

A) Está associada às luxações das articulações
talocalcânea, do tornozelo e talonavicular,
incrementando a extensão da lesão.
B) Altas taxas de complicações podem ser esperadas a
médio e longo prazo em pacientes com esse tipo de
fratura.
C) A radiografia é o melhor método de imagem para seu
diagnóstico.
D) O estadiamento da fratura pela Classificação de
Hawkins influencia diretamente no diagnóstico.

A) Podem colocar em risco a vida do paciente em casos
de exposição, embolia gordurosa, SARA, choque
hipovolêmico e falência de múltiplos órgãos;
B) O fêmur possui um envoltório pouco vascularizado
de músculos que em geral não promove uma
consolidação rápida;
C) Traumas de menor energia podem causar fraturas
em ossos patológicos, geralmente na região
metafisária;
D) Fraturas de stress são raras e quando ocorrem
geralmente acometem a porção proximal do fêmur
em pacientes com grande aumento em suas
atividades físicas.

35) Em relação as lesões ligamentares, marque a
alternativa INCORRETA.
A) As lesões do complexo ligamentar lateral são, de
longe, as mais comuns do tornozelo;
B) A lesão ligamentar lateral ocorre, tipicamente,
durante a flexão plantar e inversão, que é a posição
de máximo estresse no ligamento talofibular anterior
(LTFA);
C) As lesões do ligamento deltoide não ocorrem
associadas a fraturas do tornozelo;
D) As lesões de sindesmose podem ser incapacitantes se
não tratadas adequadamente.
36) Com relação as Rupturas da Sindesmose Tibiofibular
- “Lesões Altas de Tornozelo”, marque a alternativa
INCORRETA.
A) A sindesmose tibiofibular é uma estrutura que
mantém a relação entre a tíbia distal e a fíbula;
B) Dor e sensibilidade são localizadas primariamente
na parte anterior da sindesmose e na membrana
interóssea;
C) O paciente nem sempre será incapaz de abrir os
membros sobre o tornozelo lesado;
D) A melhor maneira de testar a sindesmose é através
da rotação externa do pé com o tornozelo em
dorsiflexão; isso é chamado de teste de rotação
externa.
37) Com relação ao tratamento de lesões do ligamento
deltoide, marque a alternativa INCORRETA.
A) O tratamento pós-operatório imediato das rupturas
do deltoide suturadas ou não depende das condições
das fraturas existentes ou da lesão da sindesmose;
B) Rupturas do ligamento deltoide isoladas, que estão
geralmente localizadas na parte anterior do
ligamento, podem ser tratadas com programa de
reabilitação funcional;
C) Ocasionalmente, rupturas do deltoide podem
resultar em dores crônicas e sensibilidade no lado
ântero-medial do ligamento deltoide;
D) É muito raro haver fraturas e/ou ruptura da
sindesmose.
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

39) Com relação a Fratura Transtrocanteriana, marque
a alternativa incorreta.
A) As fraturas transtrocanterianas ocorrem em uma
área entre o pequeno e o grande trocânter, na porção
extra-articular, em osso de predominância esponjosa
e ricamente vascularizado;
B) O paciente apresenta dor local e impotência
funcional, associado ao encurtamento do membro
fraturado e em atitude de rotação externa;
C) Não raramente, observa-se hematoma sobre o
grande trocânter;
D) A primeira opção de tratamento é o conservador,
apesar de existir a opção cirúrgica.
40) Relacione os dermátomos abaixo com seus
respectivos níveis e assinale a alternativa CORRETA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

C5, 6, 7.
C6, 7, 8.
C8, T1.
L1, 2, 3, 4.
L4, 5, S1.
L5, S1, 2.

1. Pé.
2. Regiões posterior e lateral dos membros inferiores.
3. Regiões anterior e medial dos membros inferiores.
4. Mão.
5. Parte lateral dos membros superiores.
6. Parte medial dos membros superiores.
A)
B)
C)
D)

a6, b5, c4, d3, e2, f1.
a5, b6, c4, d2, e3, f1.
a5, b4, c6, d3, e1, f2.
a4, b6, c5, d1, e3, f2.
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