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(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018). 

 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e 
Conhecimentos Específicos. 

 
 
NOME: ______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________ Nº IDENTIDADE: ____________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________ 

 
                                                                                                            DATA: 10/02/2019 
       
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta).  
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 
candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento 
e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares 
e o porte de arma de fogo. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, 
somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização 
da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por 
fiscal do processo seletivo. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
 
 

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas. 
 

TEXTO I 

A regreção da redassão 
 

Carlos Eduardo Novaes 
 

 Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 
surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. 
 - Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor. 
 - Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito. 
 - A culpa não é deles. A falha é do ensino. 
 - Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve 
muito bem. 
 - Obrigado - agradeci -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e 
nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. 
 - Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor. 
 - Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito 
com crianças. 
 - E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. 
 Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não 
deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de 
outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as 
declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. 
Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o 
estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se 
escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas 
de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, 
geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade 
que não tenho visto nem árvore. 
 - Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante 
brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a 
concorrência e me garante o emprego por mais dez anos. 
 - Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá 
que mudar de profissão. 
 - Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais 
chance eu tenho de sobreviver. 
 - E você sabe por que essa geração não sabe escrever? 
 - Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis. 
 - Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E 
quando perder completamente, você vai escrever para quem?  
 Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente  pensei quais 
as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em 
açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do 
Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de 
estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às 
pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria: 
 - Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó. 
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 - Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa  
que leio é a bula de remédio. 
 - E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma 
universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso. 
 - O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o 
texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. 
 - E o senhor, não está interessado nuns textos? 
 - É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro? 
 - E o senhor, vai? Leva três e paga um. 
 - Deixa eu ver o tamanho – pediu ele. 
 Assustou-se com o tamanho do texto: 
 - O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho 
tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas? 
 
NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. 
Para gostar de ler, vol. 15. 
 
 
 

TEXTO II 
 
O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “A menina que falava 
em internetês, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que 
gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, 
inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e 
filha escrevem: 
 
“[...] 
 _ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que 
compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.  
 _ refri e bisc8 
 _ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? 
Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você 
escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem 
usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexo e ainda por cima 
usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia! 
  “_ xau mãe, c ta xata.”  
 _  Maria Eugênia! Chata é com ch. 
 _ 
 _  Maria Eugênia? 
 _                              
 _  Desligou. [...]’’ 
 
HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007. 
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1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da 
deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A 
regreção da redassão”, que confirma essa ideia é: 
 
A. (    ) “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.” 
B. (    ) “O estudante brasileiro não sabe escrever.” 
C. (    ) “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”  
D. (    ) “[...] A falha é do ensino.” 

 
2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “A regreção da redassão”. O autor troca as 
últimas sílabas das palavras com a intenção de: 
 
A. (    ) Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas 

são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber. 
B. (    ) Instaurar o humor e antecipar a crítica à má qualidade do ensino no país. 
C. (    ) Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes 

da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.  
D. (    ) Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que 

inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação. 
 
 
3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Há erros ortográficos na fala da filha adolescente. 
B. (    ) Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente. 
C. (    ) Não há erros ortográficos porque se trata de internetês. 
D. (    ) Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha. 

 

 
4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “A regreção da redassão”, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da 

deficiência dos alunos com relação à escrita. 
II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem 

que o estudante brasileiro não sabe escrever. 
III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de 

representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens. 
IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da 

sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) I, II e IV, apenas. 
C. (    ) I, III e IV, apenas. 
D. (    ) III e IV, apenas. 
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GRAMÁTICA 
 
 

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, 
sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de 
comunicação, fato característico da função: 
 
A. (    ) Referencial. 
B. (    ) Metalinguística. 
C. (    ) Fática. 
D. (    ) Conativa. 

 
 

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções 

abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as 

normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008. 

 

A. (    ) Taboada, lampeão, candeiro, abençôo. 

B. (    ) Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico. 

C. (    ) Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.  

D. (    ) Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia. 

 

7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução 
prepositiva: 
 
A. (    ) “O senhor escreve muito bem.” 
B. (    ) “Impressionado, saí à procura de outros educadores.” 
C. (    ) “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”. 
D. (    ) “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.” 
 
 
8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, 
CORRETAMENTE, identificada, nas frases transcritas do texto I. 
 
A. (    ) “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 

surpreso.” (Metáfora). 
B. (    ) “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia). 
C. (    ) “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, 

em paredes.” (Catacrese). 
D. (    ) “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia). 
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9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump. Acesso em 30/09/2018. 

 
Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. 
Em seguida, responda à questão proposta. 
 

             “Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da 
gente, que já usa as antigas regras faz tempo.” 

 
Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples 
“molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às 
normas de concordância verbal, seria: 
 
A. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
B. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
C. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que usamos as antigas regras fazem tempo. 
D. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usam as antigas regras faz tempo. 
 
 

http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump
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DIREITOS HUMANOS 
 
10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da 
Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. 
Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa. 

B. (    ) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora 

do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental. 

C. (    ) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

D. (    ) A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino. 

 
 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal 
e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos,  marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo 

feminino. 
B. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve violência doméstica e familiar. 
C. (    ) A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de 

descendente ou de ascendente do autor. 
D. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 
 
12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de 
tortura, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  

B. (    ) É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental. 

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

D. (    ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada. 
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13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 
678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido 

condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os 

criminosos reincidentes.  

II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua 

não adesão ao contrato social. 

III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 

conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 

exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.   

IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a 

propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento 

nacionalista.  

 
A. (    ) Apenas duas alternativas estão incorretas. 

B. (    ) Apenas a alternativa IV está correta. 

C. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

D. (    ) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 

ÉTICA MÉDICA 
 

 
14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a 
emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  
 
A. (    ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável 

do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, 
exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.  

B. (    ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 
prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira 
que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e 
dos promotores e juízes que necessitarem consultar. 

C. (    ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado 
ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do 
próprio paciente ou solicitação de seu empregador. 

D. (    ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os 
seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à 
atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o 
diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os 
dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de 
Medicina. 
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15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o 
médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário 
ou ficha médica, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está 

autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal. 

B. (    ) Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário 

médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser 

mantida em segredo de justiça. 

C. (    ) Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade 

pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de 

doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a 

comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do 

prontuário médico do paciente. 

D. (    ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica. 

 
16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou 

favorecer crime. 
B. (    ) É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em 
caso de situações eletivas e programadas.   

C. (    ) É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena 
de morte. 

D. (    ) É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em 
qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria 
vontade. 

 
 
17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer 

que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão. 
B. (    ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o 

seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.  
C. (    ) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas 

ou ilustrações que na realidade não o sejam.  
D. (    ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma 

sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação da sociedade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

18ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA em relação ao ciclo da marcha. 

  

A. (    ) O ciclo da marcha é o intervalo de tempo entre duas ocorrências sucessivas 

do mesmo evento. Em geral, o início do ciclo é o momento em que o pé toca 

o solo, denominado contato inicial.  

B. (    ) Durante um ciclo da marcha, três fases distintas podem ser definidas para 

cada membro: fase de apoio (estação), fase de propulsão e fase de balanço 

(oscilação).   

C. (    ) Na fase de apoio existem dois períodos: período de duplo apoio inicial e 

período de duplo apoio final. 

D. (    ) Na fase de balanço existem, assim como na fase de apoio, dois períodos: 

período de balanço inicial e período de balanço terminal.  

 

 

19ª QUESTÃO - Em relação a métodos diagnósticos em Ortopedia e Traumatologia, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O ultrassom é empregado desde 1720 e é a primeira escolha na avaliação 

dinâmica das estruturas ósseas. 

B. (    ) A radiografia simples é o exame padrão ouro para estudar fraturas e os 

tumores ósseos. 

C. (    ) A cintilografia óssea obtém imagem do corpo de fora para dentro e é 

excelente para ser utilizada isoladamente devido a sua pequena sensibilidade 

para detectar alterações patológicas e metástases. 

D. (    ) A densitometria óssea de energia dupla (DEXA) é o padrão ouro no estudo da 

massa óssea, apesar de proporcionar alto custo e muita exposição à radiação 

ionizante.  

 

 

20ª QUESTÃO - Em relação à Doença de Legg- Calvé- Perthes é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Os principais diagnósticos diferenciais de Legg-Calvé-Perthes são: sinovite 

transitória, artrite infecciosa (pioartrite), tumores ósseos e artrites reumáticas. 

B. (    ) A doença é mais comum em meninas, sendo a raça negra mais acometida e 

o lado direito mais afetado. 

C. (    ) O quadril com contratura intensa dos adutores ao movimento de abdução e o 

quadril que faz a flexão seguida automaticamente de abdução (contratura em 

abdução) têm prognóstico favorável. 

D. (    ) Quanto ao quadro radiográfico no início da fase residual aparecem áreas 

radiolucentes (escuras) envolvendo zonas de densidade aumentada na 

cabeça femoral. 
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21ª QUESTÃO - Em relação à escoliose, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A Escoliose idiopática do adolescente é a forma mais comum de escoliose em 

nosso meio e após a maturidade esquelética há uma tendência à 

estabilização. 

B. (    ) Trata-se do desvio lateral da coluna, que pode se apresentar de três formas 

básicas: não estrutural, adquirida e estrutural. 

C. (    ) O método de Cobb é utilizado para mensurar as curvas escolióticas e é 

preciso encontrar as vértebras que estão inclinadas para a convexidade das 

curvas. 

D. (    ) A maioria dos casos de escoliose idiopática apresenta dor intensa e não 

existe possibilidade de tumor vertebral associado. 

  

 

22ª QUESTÃO - Em relação à fratura diafisária de fêmur no adulto é CORRETO 

afirmar:  

 

A. (    ) A população mais afetada pela fratura diafisária de fêmur é composta por 

idosos, acima de 60 anos de idade, e geralmente ocorre devido a acidente de 

moto, colisão de veículos ou ainda também projétil de arma de fogo. 

B. (    ) No caso de fratura diafisária de fêmur associada à luxação de quadril não é 

possível a lesão do nervo isquiático. 

C. (    ) O uso de fixador externo na fratura diafisária de fêmur deve ter os pinos de 

Schanz inseridos póstero lateralmente na projeção do septo intermuscular, a 

fim de evitar interferência com o quadríceps.      

D. (    ) As fraturas patológicas da diáfise do fêmur são geralmente devido a 

metástases e o método de escolha principal no tratamento dessa condição é 

a colocação de tração esquelética em férula de Braun. 

 

 

23ª QUESTÃO - Em relação à Paralisia Obstétrica (PO), marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Os principais fatores de risco para a PO são: distócia do ombro, 

apresentações cefálicas e peso da criança maior que 04 quilos. 

B. (    ) O plexo braquial é formado pela união dos ramos anteriores de C4, C5, C7, 

C8 e T1, emergindo entre os músculos escaleno posterior e médio. 

C. (    ) As lesões neurais podem ser classificadas em três graus funcionais: 

Neuropraxia (interrupção axonal), Axonotmese (ausência de alteração 

morfológica neural) e a Neurotmese (lesão total do nervo). 

D. (    ) O nervo frênico não faz parte do plexo braquial, mas pode ser acometido na 

PO, podendo descompensar as crianças no ponto de vista respiratório.      

 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG PARA O ANO DE 2019 - (QOS/2019) 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       12 

24ª QUESTÃO - Em relação ao joelho do adulto, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Existem três tipos de artrose: primária, secundária e terciária. 

B. (    ) Gonartrose é a artrite degenerativa que acomete o joelho, havendo a perda 

da homeostasia da unidade funcional menisco–cartilagem–osso subcondral. 

C. (    ) A dor na artrose é mecânica, podendo ocorrer crepitação e derrame articular 

e o aumento da idade não interfere na piora do quadro clínico. 

D. (    ) Dentre as inúmeras opções de tratamento conservador e cirúrgico, a melhor 

opção cirúrgica é a osteotomia da tíbia proximal, especialmente em artroses 

primárias em pacientes idosos e pouco ativos. 

 

 

25ª QUESTÃO - Em relação à Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) é 

CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Trata-se de uma expressão genérica que descreve um espectro de 

anormalidades anatômicas do quadril que invariavelmente são de origem 

congênitas. 

B. (    ) O método de Graf mede a estabilidade do quadril e o método de Harcke mede 

a displasia cartilagínea. 

C. (    ) O melhor exame de imagem para se avaliar o quadril do recém-nascido e da 

criança até os 06 meses de vida é o ultrassom, sendo utilizados os métodos 

de Graf (estático) e o de Harcke (dinâmico). 

D. (    ) No uso do suspensório de Pavlik é indispensável realizar a abdução forçada 

por estiramento da tira posterior, para assim evitar a necrose avascular da 

cabeça do fêmur. 

 

 

26ª QUESTÃO - Em relação a fraturas expostas é CORRETO afirmar:  

  

A. (    ) A Classificação de Gustilo e Anderson é a mais utilizada em todo o mundo e 

tem como principais parâmetros o grau de lesão de partes moles, a avaliação 

em conjunto com o padrão radiográfico da fratura e o grau de lesão músculo 

tendínea. 

B. (    ) Existe o consenso quanto à necessidade de se realizar limpeza exaustiva e 

desbridamento das feridas nas fraturas expostas como parte inicial do 

tratamento dessas lesões.  

C. (    ) No atendimento inicial ao paciente no local do acidente é fundamental o 

exame minucioso e repetido da fratura exposta com luvas de procedimento e 

realização de curativo comum. 

D. (    ) Fratura exposta é definida como aquela em que ocorre ruptura na pele e nos 

tecidos moles adjacentes, permitindo invariavelmente a comunicação óssea 

direta com o ambiente.     
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27ª QUESTÃO - Em relação à Artrogripose Múltipla Congênita (AMC), marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) AMC é usada para designar diversas entidades clínicas com evolução e 

história natural conhecidas e que apresentam em comum a limitação do arco 

de movimento articular a partir da adolescência. 

B. (    ) A AMC é uma condição muito frequente que acontece em 20 a cada 3000 mil 

nascidos vivos. 

C. (    ) A Classificação de Goldberg (Classificação clínica das síndromes 

artrogripóticas) baseia-se na anamnese e no exame clínico e divide as AMCs 

em quatro grupos: generalizada, acometendo extremidades, associada a 

pterígio e síndromes de sinostoses. 

D. (    ) A artrogripose clássica, conhecida como amioplasia, é a forma menos comum 

e representa 20 % de todos os casos de nascidos vivos com artrogripose. 

 

 

28ª QUESTÃO - Em relação à Traumatologia Esportiva, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Esclerose zigomática (boxe) é uma contusão aguda, pois os tecidos que 

cobrem o arco zigomático são subitamente comprometidos com o 

espessamento de partes moles da região, caracterizando a “facies do 

boxeador”.  

B. (    ) Esclerose glútea, muito frequente no esqui, ocorre devido às quedas sentadas 

frequentes, com o contato direto das nádegas contra o gelo do solo, podendo 

ocorrer compressão do nervo femoral e consequente neuropraxia. 

C. (    ) O chamado braço “de vidro” nos arremessos do atletismo e no halterofilismo é 

caracterizado pela mioentesite deltoidea junto à inserção do terço médio 

proximal do úmero e deve ser feito diagnóstico diferencial com a bursite 

subdeltóidea proximal. 

D. (    ) Otoematoma é a formação imediata de coleção sanguínea entre a pele e o 

pavilhão auricular, geralmente devido a um golpe desferido tangencialmente 

ao pavilhão auricular, mais comum no boxe e em outras lutas. 
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29ª QUESTÃO - Em relação à Epifisiólise Proximal do Fêmur (EPF) é CORRETO 

afirmar:  

 

A. (    ) A classificação de Fahey e O’ Brien (1965) se divide em: agudo – queixas 

súbitas e diagnóstico antes de 03 semanas, crônico – sintomas gradativos e 

diagnóstico após 03 semanas do início do quadro e crônico agudizado – 

associação dos dois tipos descritos.   

B. (    ) A etiologia da epifisiólise proximal do fêmur não está bem definida, porém a 

teoria hormonal é a menos aceita, pois a doença coincide com a fase da 

puberdade, com baixa descarga hormonal. 

C. (    ) Geralmente os pacientes acometidos pela EPF são na maioria magros, 

apresentam marcha antálgica e podem apresentar o sinal de Trendelenburg. 

D. (    ) Em caso de suspeita de EPF não há problema em o paciente deambular e a 

abordagem operatória deve ser agendada em caráter eletivo. 

 
 

30ª QUESTÃO - Em relação a traumatismos no ombro é CORRETO afirmar:  

 

A. (    ) A lesão de Hill Sachs é o afundamento do osso cortical do canto súpero 

lateral da cabeça do úmero e se deve a luxação anterior da cabeça do úmero. 

B. (    ) A lesão SLAP (lesão anterior ou posterior do lábio superior) é a desinserção 

da reborda inferior do lábio, local onde se insere a cabeça longa do bíceps e 

tem como principal teste o teste de Hawkins. 

C. (    ) A lesão de Bankart é a desinserção da porção posterior da cápsula articular 

posterior e do lábio junto à reborda da cavidade glenoidal. 

D. (    ) A lesão HAGL é a avulsão da porção umeral dos ligamentos coracoumerais, 

reconhecida após luxações primárias. 

 

 

31ª QUESTÃO - Em relação às infecções osteoarticulares, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

A. (    ) O abscesso ósseo é um tipo gravíssimo de infecção óssea, no qual a 

virulência da bactéria não é contida pelo sistema de defesa do paciente. 

Também chamado de abscesso de Brodie. 

B. (    ) A principal bactéria causadora de Osteomielite é a Salmonela, seguida por 

Estreptococos do grupo B, Enterococos, Gonococos e menos frequente por 

Staphylococcus aureus.  

C. (    ) A Osteomielite é qualquer infecção que compromete a cortical, a esponjosa e 

o canal medular e ocorre destruição óssea devido à necrose e tende a 

cronificação se não for tratada. 

D. (    ) Dentre os achados clínicos da Osteomielite, a hipertermia é geralmente baixa, 

abaixo de 39 ºC, e a dor não aparece como uma das primeiras queixas. 
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32ª QUESTÃO - Em relação a Trauma Raquimedular (TRM), marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A. (    ) Os principais tratos da medula espinhal são: fascículo grácil e cuneiforme, 

trato corticospinal medial, trato espinotalâmico dorsal, trato espinocerebelar 
lateral e trato espinocerebelar ventral.  

B. (    ) A lesão da medula espinhal ocorre em cerca de 15 a 20 % das fraturas da 
coluna vertebral, sendo mais frequente no sexo masculino na proporção de 
4:1 e na faixa etária entre 15 e 40 anos de idade.  

C. (    ) O exame neurológico consiste na avaliação da sensibilidade, da função 
motora e dos reflexos. A análise da sensibilidade é realizada no sentido 
caudalcranial e a avaliação da sensibilidade quanto à temperatura, dor e tato 
são funções mediadas pelo trato espinotalâmico dorsal. 

D. (    ) No tratamento dos traumatismos da medula espinhal o mais importante são 
os métodos terapêuticos disponíveis, tendo a prevenção um papel pouco 
importante, sendo campanhas educativas pouco recomendadas. 

 
33ª QUESTÃO - Em relação às fraturas dos ossos da perna no adulto é CORRETO 
afirmar:  
 
A. (    ) É consenso que fraturas diafisárias de tíbia causadas por trauma de baixa 

energia, sem desvio e sem encurtamento devem ser tratadas cirurgicamente, 
geralmente com haste intramedular. 

B. (    ) Os principais fatores prognósticos nas fraturas diafisárias de tíbia são: o grau 
de desvio inicial, a gravidade da cominuição e a lesão de partes moles. A 
energia do trauma mantém com esses fatores relação diretamente 
proporcional. 

C. (    ) As fraturas de tíbia com fíbula íntegra, principalmente em paciente com mais 
de vinte anos de idade, não desenvolvem complicações como consolidação 
viciosa, retardo de consolidação e pseudoartrose. 

D. (    ) A perna possui quatro compartimentos definidos por septos: anterior, lateral, 
posterior superficial e o posterior profundo. O mais acometido pela síndrome 
compartimental é o lateral. 

 
 
34ª QUESTÃO - Em relação ao Pé Reumático, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O exame de tomografia computadorizada é uma boa opção para indicar a 

presença de massas no interior do túnel do tarso, diagnosticar roturas 
tendíneas enquanto a ressonância magnética é útil para determinar o foco da 
artrite do retropé e no mediopé.  

B. (    ) Com a evolução da doença reumatoide, devido ao desequilíbrio da 
musculatura extrínseca do pé, surgem deformidades nos dedos maiores e 
subluxações plantares progressivas. 

C. (    ) O tratamento operatório do pé reumatoide é quase sempre construtivo e 
anatômico e deve ser realizado no início do surgimento da doença. 

D. (    ) A deformidade em valgo do retropé surge pela hipermobilidade das suas 
articulações, sendo levado a isso por fatores como sinovite crônica, perda da 
cartilagem articular, frouxidão de tecidos moles e outros.    
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35ª QUESTÃO - Em relação aos tumores ósseos benignos e as lesões pseudotumorais 
marque a alternativa CORRETA: 
  
A. (    ) As principais diferenças entre o Osteoma osteóide e o Osteoblastoma são: 

tamanho (osteoma osteóide é maior), grau de esclerose (osteoma osteóide 
geralmente tem maior grau de tecido esclerótico circulante), e curso natural 
(osteoblastomas costumam ser menos agressivos). 

B. (    ) O Condroma fibromixoide é uma lesão cartilagínea, com localização principal 
no membro superior e com queixa clínica de dor e edema intensos. 

C. (    ) O Tumor de células gigantes (TCG) é um tumor benigno agressivo, 
acometendo faixa etária dos 60 aos 80 anos de idade e se desenvolve mais 
nas metáfises dos ossos longos. 

D. (    ) O Osteocondroma é uma exostose óssea, sendo o tumor benigno mais 
frequente e a localização mais comum o joelho (metáfise distal do fêmur e 
proximal da tíbia).  

 
36ª QUESTÃO - Em relação a fraturas e lesões fisárias marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    ) O acompanhamento de lesões fisárias a longo prazo é fundamental para 

determinar se complicações vão ou não ocorrer, sendo as fraturas 
consideradas de maior risco: fêmur distal, tíbia distal, rádio e ulna distais, tíbia 
proximal e da cartilagem trirradiada.  

B. (    ) As lesões fisárias acontecem nas crianças, em parte, devido à menor 
resistência dos ligamentos e da cápsula articular em comparação à placa de 
crescimento, sendo essas estruturas 2 a 5 vezes menos resistentes que a 
fise. 

C. (    ) O melhor exame de imagem a ser realizado na suspeita de lesão fisária é a 
tomografia computadorizada. Os exames de radiografia são desnecessários. 

D. (    ) Fragmento de Thurston Holland é o fragmento metafisário de tamanho 
variável, que aparece quando a fratura compromente parcialmente a 
cartilagem de crescimento, classificada como Salter Harris Tipo III. 

 
37ª QUESTÃO - Em relação aos fixadores externos usados na Traumatologia 
Ortopédica, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) São divididos quanto aos planos de fixação (uniplanares, biplanares ou 

multiplanares), quanto à forma espacial (estáticos ou dinâmicos) e quanto à 
função (unilateral, bilateral, triangular ou circular). 

B. (    ) O fixador externo circular nas fraturas fechadas de fêmur está indicado em 
situações de fraturas sem cominuição, ausência de concomitância com 
fraturas do colo do fêmur e supracondilares e ausência de perda óssea. 

C. (    ) Fixadores externos são empregados em fraturas expostas, fraturas 
cominutivas de difícil redução, fraturas com perda óssea, fraturas intra-
articulares, pseudoartroses e consolidação viciosa. 

D. (    ) O uso do fixador externo em fraturas expostas de úmero deve ser feito com a 
colocação dos pinos de Schanz respeitando os “corredores de segurança do 
úmero”: nos terços proximal e médio proximal os pinos devem ser 
introduzidos medialmente, já no terço médio distal introduzir posteriormente e 
no terço distal, medialmente.  
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38ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA a respeito das fraturas dos ossos do 
antebraço da criança:  
 
A. (    ) O diagnóstico radiográfico nem sempre deve incluir todo o antebraço nas 

projeções ântero posterior e perfil, sendo desnecessário mostrar as 
articulações proximais e distais da fratura. 

B. (    ) As articulações distais e proximais radioulnares são dependentes entre si no 
que se refere à estabilidade e, durante a pronosupinação, não ocorrem 
movimentos em cada uma dessas articulações. 

C. (    ) No terço proximal do antebraço o bíceps braquial e o supinador levam à 
flexão do fragmento proximal enquanto no terço distal o braquiorradial se 
insere no processo estiloide tende a desviar o fragmento para pronação.   

D. (    ) O tratamento das fraturas do antebraço na criança difere do adulto, sendo 
que, quanto mais velha a criança e mais próximas às placas de crescimento a 
fratura, maior a capacidade de remodelação da fratura. 

 
39ª QUESTÃO – Tratando-se de lesões meniscoligamentares do joelho, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A fratura de Segond é uma avulsão da inserção capsular lateral da tíbia, 

sugestiva de ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). 
B. (    ) O joelho é uma articulação muito dependente das estruturas musculares e 

ligamentares, pois apresenta muita estabilidade e, ao mesmo tempo, pouca 
flexibilidade. 

C. (    ) O teste do ligamento colateral tibial a 30º de flexão do joelho com a tíbia 
rodada externamente isola esse ligamento, pois tensiona os ligamentos 
cruzados, contribuindo muito para a estabilização medial primária. 

D. (    ) Os meniscos são fibrocartilagens com formato semilunar, apresentando em 
sua composição: água, proteoglicanos, mucopolissacarídeos e colágeno tipo 
III.  
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40ª QUESTÃO - Sobre a artroscopia de punho marque a afirmativa CORRETA: 
 
A. (    ) As lesões da fibrocartilagem triangular (FCT), ao serem visibilizadas pela 

videoartroscopia sempre se apresentam semelhantes em relação ao que é 
visto em exames de imagem. 

B. (    ) O portal 3-4, entre o terceiro e o quarto compartimento extensor (CE) é o 
portal mais utilizado e o primeiro a ser acessado na maioria dos 
procedimentos. A cânula deve ser introduzida seguindo a inclinação volar do 
rádio.  

C. (    ) A artroscopia de punho não é uma boa opção para avaliar o grau de evolução 
da lesão condral e de quais as articulações envolvidas, não auxiliando assim 
na decisão do tratamento definitivo. 

D. (    ) Quanto a técnica cirúrgica na artroscopia do punho a tração articular não tem 
tanta importância, pois não permite melhor visualização intra-articular. 
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