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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Médico Especialista 
Ortopedista 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

04 
04 
02 
30 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

2) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 
A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

3) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

4) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

   
LEGISLAÇÃO GERAL 

 
5) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.  

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações 
Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Grau máximo. 
(2) Grau médio. 
 
(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 

carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos 
e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). 

(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 
esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e 
industrialização).  

(---) Trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou material infecto-contagiante em 
resíduos de animais deteriorados. 

 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 2. 
c) 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 1. 
e) 2 - 2 - 1. 
 

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a 
agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os 
trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para 
facilitar a sua identificação e higienização domiciliar 
(2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

12) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público. 

(---) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa 
com deficiência, para a realização de tratamento, 
procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é 
dispensável em todos os casos, devido à condição de 
saúde. 

(---) As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar informação 
adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus 
familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

13) Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, 

sendo realizada por outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços privados de saúde. 

II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória também será realizada 
pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de 
hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de 
pesquisa. 

III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 
dias, diante da confirmação de doença ou agravo que 
tenha grande letalidade e que seja um problema de  
saúde pública. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

14) Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo: 
 
I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade 

sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, com exceção de quando vários médicos 
tenham assistido o paciente. 

II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão médica. 

III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de 
receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o 
princípio do(a): 
 
a) Integralidade da assistência. 
b) Universalidade de acesso. 
c) Preservação da autonomia. 
d) Integração em nível executivo das ações de saúde. 
e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
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16) A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e 
no mundo, preocupando não somente os pais e 
responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre 
a obesidade infantil, analisar os itens abaixo: 
 

I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver 
doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas 
cardíacos na vida adulta. 

II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso 
de peso em crianças de 12 a 18 anos. 

III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por 
alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida 
consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar 
fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a 
bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 

O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, 
____________ do receptor da dopamina, sendo que esta 
suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a 
gravidez, esse medicamento é _______________. 
 

a) agonista | retirado 
b) agonista | preferível 
c) antagonista | de escolha 
d) antagonista | suspendido 
e) sinergista | suspendido 
 

18) O exame físico começa com a anamnese, seguida da 
observação do paciente e passando-se para o diagnóstico 
diferencial. A execução do exame físico é focalizada nos 
sistemas sugeridos pelo diagnóstico diferencial, fazendo-se 
testes ou manobras com o foco em questões específicas. Em 
relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(---) No caso de suspeita de hipovolemia, o pulso e a pressão 
arterial devem ser tomados com o paciente em pé́ e 
deitado, para observação de hipotensão postural. 

(---) O baqueteamento digital pode indicar doenças 
pulmonares, como câncer ou cardiopatia cianótica 
crônica. 

(---) A percussão dos campos pulmonares pode ser útil na 
identificação de hipertimpanismo por pneumotórax 
hipertensivo ou de macicez por pneumonia consolidada 
ou derrame pleural. 

 

a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
 

19) Em relação à manutenção da saúde na mulher adulta, 
são indicados, na prevenção da osteoporose: 
 
I. Evitar álcool e tabaco. 
II. Uso de baclofeno. 
III. Fazer atividade física regularmente. 
IV. Repor cálcio e vitamina D. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV.  
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Nenhum dos itens. 
 

20) No laboratório clínico, os termos sensibilidade e 
especificidade têm significados alternativos que se aplicam 
aos exames, e os diferentes usos desses termos podem 
causar confusão. Sobre esse assunto, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A especificidade analítica pode se referir à menor 

concentração detectável do analito, que pode ser 
medida com alguma certeza definida. 

(---) A métrica comumente usada para um exame 
laboratorial segue especificamente a sensibilidade, 
sendo a especificidade duvidosa quanto a sua versão de 
certeza. 

(---) A especificidade analítica se refere à extensão em que 
outras substâncias, no sistema do exame, interferem 
com a medida do analito de interesse. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E.  
 

21) Sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Protege contra formas graves de tuberculose. 
(---) Pode ser aplicada em gestantes e pessoas 

imunodeprimidas, sem contraindicação. 
(---) A criança exposta ao HIV, que chega ao serviço ainda 

não vacinada, poderá receber a vacina se assintomática 
e sem sinais de imunodepressão. 

(---) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV 
não devem receber a vacina. 

 
a) C - C - E - E. 
b) E - E - C - E. 
c) C - E - C - C. 
d) E - C - E - C. 
e) E - E - E - E. 
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22) Em relação à abordagem da hematúria, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A presença de eosinófilos na urina são sugestivos de 

nefrite intersticial. 
(---) A presença de cilindros hemáticos é sugestiva de 

patologia glomerular renal. 
(---) Não existe nefrite intersticial causada por 

medicamentos. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

23) Sobre prevalência e incidência, analisar os itens abaixo:  
 
I. Prevalência é a fração de um grupo de pessoas que possui 

uma condição ou desfecho clínico em um dado ponto no 
espaço. 

II. Incidência é a fração ou a proporção de um grupo de 
pessoas inicialmente livres do desfecho de um interesse e 
que o desenvolvem durante um determinado período de 
tempo. 

III. A prevalência é medida por meio do levantamento de 
uma população definida, na qual se averigua quem tem 
ou não tem a condição de interesse. 

IV. A incidência se refere a velhos casos da doença que 
ocorrem em uma população a princípio livre da doença, 
ou novos desfechos, como sintomas ou complicações, em 
pacientes com a doença e que incialmente não tinham 
esses problemas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

24) Sobre febre e hipertermia, analisar a sentença abaixo: 
 
Febre ou pirexia é a condição na qual o organismo determina 
aumento na temperatura corporal como uma resposta 
organizada e coordenada a uma doença ou agressão, a fim 
de aumentar a eficácia dos mecanismos de defesa (1ª parte). 
A febre deve ser diferenciada da hipertermia, que consiste na 
elevação da temperatura corporal de maneira não 
coordenada e contra as tentativas do organismo de manter 
um estado de eutermia (2ª parte). A hipertermia ocorre 
como consequência do desequilíbrio entre a produção de 
calor e a sua dissipação, podendo ocorrer por excesso de 
calor ambiental (insolação, internação) ou por interferência 
na função do centro termorregulador (lesão cerebral, drogas 
ou metabolitos) (3ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

25) Em relação aos princípios da osteossíntese, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Na fratura cominutiva daifisária de ossos longos, a 

redução anatômica dos fragmentos é essencial para a 
obtenção da consolidação óssea. 

b) A obtenção de uma estabilidade absoluta é essencial para 
qualquer tipo de fratura, diminuindo o risco de 
pseudoartrose. 

c) A placa em ponte propicia uma estabilidade relativa, 
mantendo a vascularização dos fragmentos e os 
movimentos mínimos nos fragmentos. 

d) O uso de fixadores externos deve ser preconizado apenas 
no tratamento inicial das fraturas, devido à importante 
agressão proporcionada por estas aos tecidos moles. 

e) As hastes intramedulares bloqueadas têm como 
vantagem a consolidação da fratura sem a formação de 
um calo exuberante. 
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26) Frequentemente, durante a consulta médica, os 
pacientes queixam-se de dor abdominal. O principal desafio 
é realizar uma avaliação clínica que permita distinguir os 
quadros abdominais agudos que requerem cirurgia daqueles 
que podem ser tratados clinicamente em regime 
ambulatorial. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A distensão abdominal é determinada pela contração das 

fibras musculares lisas intestinais e pelo aumento do 
conteúdo intraluminar por exsudação ou acúmulo de 
gases e secreções digestivas. 

b) Quando existe anorexia, descarta-se de imediato a 
possibilidade de diagnóstico inflamatório e/ou infecção 
abdominal. 

c) A dor de parede abdominal, muitas vezes esquecida, deve 
ser suspeitada quando a dor se altera com a alimentação 
ou evacuação, acompanhada de náuseas, vômitos ou 
diarreia. 

d) A dor abdominal recorrente ou constante se relaciona, 
frequentemente, com hérnias da parede abdominal, 
hematomas de parede abdominal, aprisionamento do 
nervo do reto ou cutâneo lateral torácico, herpes-zoster 
ou dor miofascial. 

e) A dor abdominal cólica com pirose, logo após a ingestão 
de alimentos, sugere úlcera gástrica, desde que o 
paciente refere fazer uso prolongado de ácido 
acetilsalicílico. 

 

27) Na avaliação de uma criança com suspeita de fratura do 
cotovelo, é essencial o conhecimento dos centros de 
ossificação e da sequência do seu aparecimento 
radiográfico. A ordem CORRETA desses aparecimentos é: 
 
a) Cabeça do rádio; capítulo; tróclea; epicôndilo medial; 

epicôndilo lateral; olecrano. 
b) Tróclea; capítulo; olecrano; cabeça do rádio; epicôndilo 

medial; epicôndilo lateral. 
c) Capítulo; epicôndilo medial; tróclea; olecrano; cabeça do 

rádio; epicôndilo lateral. 
d) Cabeça do rádio; epicôndilo medial; capítulo; tróclea; 

olecrano; epicôndilo lateral. 
e) Capítulo; cabeça do rádio; epicôndilo medial; tróclea; 

olecrano; epicôndilo lateral. 
 

28) Sobre o plexo celíaco, analisar os itens abaixo: 
 
I. O plexo celíaco está localizado em posição retroperitonial, 

região superior do abdome na altura das vértebras T12- 
L1. 

II. Esse plexo inerva os pulmões e a laringe. 
III. O plexo celíaco recebe fibras simpáticas pré-ganglionares 

provenientes dos nervos esplâncnicos maior e menor. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

29) A doença osteometabólica, bastante prevalente na 
população geral, em que ocorre uma diminuição de massa 
óssea, levando à deterioração da microarquitetura óssea e 
ao consequente aumento do risco de fraturas, é 
denominada: 
 
a) Lúpus eritematoso sistêmico. 
b) Osteoporose. 
c) Neuropatia. 
d) Lordose. 
e) Síndrome do túnel do carpo. 
 

30) Em relação à dor e aos seus possíveis diagnósticos, 
analisar a sentença abaixo: 
 
No pneumotórax, a dor tem início súbito, sendo 
acompanhada de dispneia e dor em pressão no hemitórax 
afetado, que piora com inspiração profunda ou tosse 
(1ª parte). As manifestações clínicas de embolia pulmonar 
são taquipneia (frequência respiratória > 20mpm), dispneia, 
dor torácica pleurítica, taquicardia, apreensão, tosse e 
hemoptise (2ª parte). A presença de todos os achados a 
seguir torna pouco provável o diagnóstico de embolia: idade 
< 50 anos; frequência cardíaca < 100bpm; saturação de 
oxigênio > 95%; sem hemoptise; sem uso de estrogênio; sem 
história prévia de embolia pulmonar ou venosa; sem edema 
de membro inferior unilateral; sem cirurgia ou trauma com 
hospitalização nas últimas quatro semanas (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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31) Em relação aos marcadores de hepatite B, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A presença de _________ por mais de seis meses é indicativa 
de hepatite B crônica. 
 
a) Anti-HCV 
b) HBsAg 
c) Anti-HAV 
d) Anti-HBs 
e) Anti-HDV IgM 
 

32) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
________________ são processos inflamatórios localizados 
nas bursas. Essa inflamação geralmente está relacionada a 
trauma repetitivo ou a doenças inflamatórias sistêmicas, 
mas pode ser também de origem infecciosa. 
 
a) Faringites 
b) Amigdalites 
c) Bursites 
d) Polimiosites 
e) Miocardites 
 

33) Fraturas ósseas ocorrem quando há perda de 
integridade estrutural decorrente de sobrecarga mecânica. 
Têm como causas ou fatores de risco traumatismos, 
osteoporose ou neoplasias. Sobre esse assunto, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Algumas das manifestações clínicas de fraturas ósseas 

incluem dor, edema e limitação funcional. 
II. Fraturas expostas devem ser tratadas como emergência. 
III. O tratamento de fraturas ósseas inclui antibioticoterapia 

e irrigação apropriada. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens.  
 

34) Uma reação inflamatória crônica, com aderência e 
retração das estruturas da cápsula do ombro, que restringe 
toda a movimentação da articulação escapuloumeral, 
também conhecida como “ombro congelado”, é 
denominada: 
 
a) Capsulite adesiva. 
b) Meningite bacteriana. 
c) Costocondrite. 
d) Doença de Gaucher. 
e) Osteoporose. 
 

35) Para que o sistema musculoesquelético seja avaliado de 
maneira adequada, é imprescindível reconhecer pontos 
anatômicos da superfície corporal, conhecendo noções de 
anatomia e fisiologia desse sistema. Considerando-se as 
estruturas articulares, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Tendões. 
(2) Ligamentos.  
(3) Bursas. 
 
(---) São bolsas de líquido sinovial que servem para 

amortecer o movimento de tendões e músculos sobre 
ossos e outras estruturas articulares. 

(---) Unem um osso ao outro. 
(---) São fibras que ligam o músculo ao osso. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

36) É um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (5-
HT): 
 
I. Duloxetina. 
II. Dissulfiram. 
III. Escitalopram. 
IV. Estazolam. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Somente o item IV. 
e) Nenhum dos itens. 
 

37) O teste que tem como objetivo avaliar presença de 
patologia, muitas vezes incipiente, em articulação 
coxofemoral, como, por exemplo, artrose em estágio inicial 
ou outras patologias que afetem essa articulação, é 
chamado de: 
 
a) Sinal de Galeazzi. 
b) Teste de Faduri. 
c) Teste de Grava. 
d) Teste de Patrick. 
e) Teste de Ely. 
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38) Define-se como violência contra a criança ou o 
adolescente toda ação ou omissão, conscientemente 
aplicada ou não, que venha a lhe provocar dor, seja ela física 
ou emocional. As causas externas de morbimortalidade, que 
englobam as injúrias físicas não intencionais e intencionais, 
têm provocado forte impacto na morbidade e na 
mortalidade na infância e na adolescência. Em relação à 
violência na infância e na adolescência, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A síndrome do bebê sacudido é uma das formas mais 

graves de lesão cerebral por violência contra crianças, 
provocada por sacudidas (uma ou mais) violentas no 
corpo da criança, que ocorre mais frequentemente após 
os 4 anos de vida. 

II. O tempo para procura de atendimento é um dado 
importante, pois as fraturas doem mais intensamente na 
sequência do trauma e melhoram com o passar dos dias. 
O atraso em dias para a busca de atendimento deve ser 
atentamente investigado e considerado, no mínimo, 
como negligência grave. 

III. O primeiro passo para o diagnóstico sempre deve ser o 
acolhimento e a escuta da vítima que, nos casos agudos, 
se encontra em situação de grande ansiedade e medo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

39) Sobre as diretrizes para a ortopedia pediátrica, 
destacam-se alguns princípios gerais da ortopedia às 
crianças. Sobre esse assunto, analisar os itens abaixo: 
 
I. O osso em crescimento normalmente tende a se 

remodelar no sentido da configuração adulta. Esse 
processo ocorre mais rápido em crianças menores e nas 
deformidades localizadas nas extremidades dos ossos. 

II. A consolidação das fraturas geralmente é mais lenta e 
imprevisível no esqueleto em crescimento ativo em 
comparação com o esqueleto adulto. 

III. As superfícies articulares nas crianças geralmente são 
mais tolerantes a irregularidades do que as dos adultos. 

IV. As deformidades esqueléticas se agravam à medida que a 
criança cresce. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Somente os itens II, III e IV. 
 

40) A artrite séptica causa dor, claudicação e recusa a mover 
a articulação. Sobre a artrite séptica em crianças, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Nas crianças, a artrite séptica, assim como a osteomielite, 
geralmente tem origem hematogênica (1ª parte). A artrite 
séptica geralmente se segue a infecções das vias aéreas 
superiores; sua instalação pode ocorrer uma semana ou mais 
após a infecção e se dar de forma atenuada quando tiver 
havido tratamento (2ª parte). O quadril séptico é uma 
emergência cirúrgica específica que requer cirurgia urgente 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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