
 
                  Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
                      Residência Médica 2011
  

 

 

27 de 

 ESPECIALIDADES COM PRÉ
ORTOPEDIA OU CIRURGIA PLÁSTICA

 

   

 
INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:  

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão- Resposta

- Preencher para cada questão apenas uma respos
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo: 
- Usar caneta esferográfica, escr
- Para qualquer outra forma de preenchimen
 

 
 
 

O CARTÃO
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.

 

Duração total da prova: 
                                                                                                                             

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Anote o seu gabarito.                       
                

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

       

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 

       

21. 
 

22. 
 

23. 
 

24. 

       

31. 
 

32. 
 

33. 
 

34. 

       

41. 
 

42. 
 

43. 
 

44. 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná  
Residência Médica 2011  

 

de Novembro de 201 1
 

 

 
ESPECIALIDADES COM PRÉ -REQUISITO EM

ORTOPEDIA OU CIRURGIA PLÁSTICA

 

 

 
 

completa: questões de números 1 a 50. 

A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

Resposta : 
ada questão apenas uma resposta 

Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.

 

Duração total da prova: 3 horas e 30 minutos
                                                                                                                                                                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Anote o seu gabarito.                        

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

        

 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18. 

        

 
25. 

 
26. 

 
27. 

 
28. 

        

 
35. 

 
36. 

 
37. 

 
38. 

        

 
45. 

 
46. 

 
47. 

 
48 

(LETRA DE FORMA)  

 

1 

REQUISITO EM 
ORTOPEDIA OU CIRURGIA PLÁSTICA  

A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

 

PERSONALIZADO . 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.  

3 horas e 30 minutos  
                                                             � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
9. 

 
10. 

    

 
19. 

 
20. 

    

 
29. 

 
30. 

    

 
39. 

 
40. 

    

 
49. 

 
50. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 
 

 

  
  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica 2011 

  

Pág. 1 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 
 

  
 

1. A principal função do complexo ligamentar
pelve, formado pelos ligamentos púbicos superior e 
inferior e pelo disco fibrocartilagíneo interpúbico, é:

 
A) Resistir às forças de cisalhamento.
B) Estabilizar as forças de translação.
C) Resistir às forças de rotação externa
D) Estabilizar a pelve em relação às forças verticais
E) Contribuir com menos de 20% na estabilidade 

rotacional. 
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1279.
 
2. Nas fraturas expostas o debridamento cirúrgico da 

lesão: 
 

A) Deve ser o mais econômico possível evitando
ampliar a ferida inicial. 
 

B) Não tem impacto no controle da infecção
 

C) Deve evitar a retirada de fragmentos ósseos, 
mesmo os sem inserção muscular, para evitar a 
formação de falhas ósseas. 
 

D) Pode ser realizado inicialmente na sala de 
emergência e continuado no centro cirúrgico
 

E) Tem eficácia comprovada na diminuição da 
incidência de infecção quando realizado nas 
primeiras 4 a 6 horas do acidente. 

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1566.

 
 

3. Em relação ao paciente politraumatizado submetido 
ao controle de danos: 
 
A) Após o décimo dia até a terceira semana é o 

período que cursa com imunossupressão
 

B) Do segundo ao quarto dia, durante o 
look, o organismo encontra-se numa fase de 
reação inflamatória branda. 
 

C) Deve-se evitar o controle de danos
associado à maior taxa de infecção
 

D) Após a terceira semana deve-se evitar realizar 
cirurgias  reconstrutivas. 
 

E) Do quinto ao décimo dia deve
realização procedimentos cirúrgico

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1615.
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A principal função do complexo ligamentar anterior da 
pelve, formado pelos ligamentos púbicos superior e 
inferior e pelo disco fibrocartilagíneo interpúbico, é: 

. 

. 
Resistir às forças de rotação externa. 

relação às forças verticais. 
om menos de 20% na estabilidade 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1279. 

Nas fraturas expostas o debridamento cirúrgico da 

Deve ser o mais econômico possível evitando-se 

Não tem impacto no controle da infecção. 

Deve evitar a retirada de fragmentos ósseos, 
mesmo os sem inserção muscular, para evitar a 

inicialmente na sala de 
emergência e continuado no centro cirúrgico. 

Tem eficácia comprovada na diminuição da 
incidência de infecção quando realizado nas 

 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1566. 

Em relação ao paciente politraumatizado submetido 

Após o décimo dia até a terceira semana é o 
período que cursa com imunossupressão. 

Do segundo ao quarto dia, durante o second 
se numa fase de 

se evitar o controle de danos, pois está 
maior taxa de infecção. 

se evitar realizar 

Do quinto ao décimo dia deve-se evitar a 
procedimentos cirúrgico 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1615. 

4. Nas lesões traumáticas do anel pélvico:

A) O fixador externo isoladamente é o tratamento 
definitivo para as instabilidades verticais

B) Nas lesões em alça de balde
não pode ser utilizado isoladamente para o 
tratamento desta lesão
 

C) O fixador externo só consegue estabilizar 
mecanicamente os 
rotacional quando existe integridade dos 
ligamentos sacroilíacos posteriores
 

D) O sinal de Destot indica lesão dos ligamentos 
sacroilíacos posteriores
 

E) A incidência radiográfica em 
identificar principalmente a insta
rotacional. 

 
COHEN, Moisés et al . Tratado de ortopedia
Roca, 2007, pp. 773-775. 
 
 
5. Em relação às incidências radiográficas para avaliar 

o trauma na pelve e quadril:
 

A) As incidências utilizadas para avaliar as lesões 
do acetábulo são: antero

 
B) A incidência oblíqua externa ou alar mostra a 

coluna anterior e a parede posterior
 

C) Na incidência 
instabilidade vertical da pelve

 
D) A angulação da ampola do Rx na incidência 

é sessenta graus de inclinação caudal
 

E) Na incidência anteroposterior da pelve
ser identificados os seguintes elementos: linha 
iliopectínea, linha ilioisquiática, paredes posterior 
e anterior, teto acetabular, imagem em lágrima

COHEN, Moisés et al . Tratado de ortopedia
Roca, 2007, p. 701. 

6. Nas fraturas do terço proximal do úmero:
 

A) Os músculos supraespinhal, infraespinhal
redondo menor, por suas inserções no tubérculo 
maior, desviam o fragmento no sentido superior

 
B) O nervo mais comumente lesado nas fraturas

luxações é o supraescapular devido a sua 
relação com a incisura escapular

 
C) A diáfise umeral sofre desvio medial 

grande dorsal. 
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Nas lesões traumáticas do anel pélvico: 
 

externo isoladamente é o tratamento 
definitivo para as instabilidades verticais. 
Nas lesões em alça de balde, o fixador externo 
não pode ser utilizado isoladamente para o 
tratamento desta lesão. 

O fixador externo só consegue estabilizar 
mecanicamente os casos de instabilidade 
rotacional quando existe integridade dos 
ligamentos sacroilíacos posteriores. 

O sinal de Destot indica lesão dos ligamentos 
sacroilíacos posteriores. 

A incidência radiográfica em outlet serve para 
identificar principalmente a instabilidade 

Tratado de ortopedia . 1. ed. São Paulo: 

Em relação às incidências radiográficas para avaliar 
o trauma na pelve e quadril: 

As incidências utilizadas para avaliar as lesões 
do acetábulo são: antero-posterior, inlet e outlet. 

A incidência oblíqua externa ou alar mostra a 
coluna anterior e a parede posterior. 

Na incidência inlet identificar melhor a 
instabilidade vertical da pelve. 

A angulação da ampola do Rx na incidência inlet 
é sessenta graus de inclinação caudal. 

Na incidência anteroposterior da pelve, podem 
ser identificados os seguintes elementos: linha 

, linha ilioisquiática, paredes posterior 
e anterior, teto acetabular, imagem em lágrima. 

 
Tratado de ortopedia . 1. ed. São Paulo: 

 
 

Nas fraturas do terço proximal do úmero: 

Os músculos supraespinhal, infraespinhal e 
por suas inserções no tubérculo 

desviam o fragmento no sentido superior. 

O nervo mais comumente lesado nas fraturas-
luxações é o supraescapular devido a sua 
relação com a incisura escapular. 

A diáfise umeral sofre desvio medial por ação do 
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D) Na fratura do colo cirúrgico, a inserção do 
músculo peitoral maior é o fator determinante do 
deslocamento medial da diáfise do úmero

 
E) As fraturas do tubérculo maior isoladamente não 

necessitam de fixação. 
 

HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1086
 
 
7. Em relação às lesões ligamentares do tornozelo:
 

A) Lesões do ligamento fibulotalar anterior ocorrem 
principalmente por arrancamento de sua inserção 
no tálus. 
 

B) O ligamento fibulotalar posterior se contrapõe ao 
deslocamento posterior do tálus e à sua rotação 
externa. 

 
C) O ligamento fibulocalcaneo estabiliza apenas a 

articulação talocrural. 
 

D) O ligamento tibiofibular anterior é mais resistente 
sendo mais comum a lesão 
tibiofibular posterior. 

 
E) A incidência de lesão da sindesmose ocorre em 

aproximadamente 20% dos entorses
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1521
 
 
8. Em relação ao tálus: 
 

A) Possui aproximadamente 70% de sua superfície 
recoberta por cartilagem articular, sendo que a 
nutrição ocorre pelas inserções capsulares, 
ligamentares e musculares. 

 
B) Nas fraturas do colo a lesão associada mais 

comum é a do maléolo lateral. 
 

C) Em geral, as fraturas do colo tem pior
do que as do corpo. 

 
D) Na tentativa de redução fechada das fraturas tipo 

II do colo, a manobra consiste em tração pelo 
antepé e flexão plantar forçada. 

 
E) A necrose avascular é rara nas fraturas tipo III do 

colo do tálus. 
 

HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1532
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a inserção do 
músculo peitoral maior é o fator determinante do 
deslocamento medial da diáfise do úmero. 

As fraturas do tubérculo maior isoladamente não 

opedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1086-1090. 

Em relação às lesões ligamentares do tornozelo: 

Lesões do ligamento fibulotalar anterior ocorrem 
principalmente por arrancamento de sua inserção 

O ligamento fibulotalar posterior se contrapõe ao 
deslocamento posterior do tálus e à sua rotação 

O ligamento fibulocalcaneo estabiliza apenas a 

O ligamento tibiofibular anterior é mais resistente 
 do ligamento 

A incidência de lesão da sindesmose ocorre em 
aproximadamente 20% dos entorses. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1521-1522. 

Possui aproximadamente 70% de sua superfície 
recoberta por cartilagem articular, sendo que a 
nutrição ocorre pelas inserções capsulares, 

Nas fraturas do colo a lesão associada mais 

geral, as fraturas do colo tem pior prognóstico 

Na tentativa de redução fechada das fraturas tipo 
II do colo, a manobra consiste em tração pelo 

A necrose avascular é rara nas fraturas tipo III do 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1532-1536. 

9. Nas instabilidades do carpo:
 

A) A instabilidade dissociativa ocorre entre as duas 
filas do carpo. 

 
B) Nas lesões do ligamento 

comum que o ligamento esteja avulsionado do 
escafóide. 

 
C) No teste de Watson, durante o desvio de radial 

para ulnar, na existência de lesão do ligamento 
semilunopiramidal, ocorre subluxação do 
piramidal. 

 
D) Na instabilidade pré

completa do ligamento escafosemilunar
 

E) Para a medida do índice de Youm
altura do capitato e a do carpo

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1241.

 
10. Nas fraturas do escafoide:

 
A) O tipo B2 da classificação de Herbert está 

associado à fratura
 

B) O escafoide é responsável por 50% das fraturas 
do carpo. 

 
C) Especialmente n

associadas à 
procedimento de escolha é a ressecção da 
primeira fileira do carpo

 
D) As fraturas tipo A2 de Herbert são oblíquas 

instáveis. 
 

E) A vascularização do escafoide penetra na sua 
porção dorsal e distal em 80% e no tubérculo do 
escafoide porção ventral em 20%

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1227
 
11. Com relação às fraturas do cotovelo:
 

A) A fratura de Monteggia tipo IV está associada 
luxação posterior da cabeça do rádio

 
B) Nas fraturas da cabeça do rádio, segundo 

conceito das colunas gregas, é importante testar 
a integridade do complexo ligamentar lateral

 
C) Segundo O`Driscoll, as placas para as fraturas do 

terço distal do úmero devem estar paralelas no 
plano sagital. 
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Nas instabilidades do carpo: 

A instabilidade dissociativa ocorre entre as duas 

Nas lesões do ligamento escafosemilunar, é mais 
comum que o ligamento esteja avulsionado do 

No teste de Watson, durante o desvio de radial 
para ulnar, na existência de lesão do ligamento 
semilunopiramidal, ocorre subluxação do 

Na instabilidade pré-dinâmica ocorre a lesão 
completa do ligamento escafosemilunar. 

Para a medida do índice de Youm, utiliza-se a 
altura do capitato e a do carpo. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1241. 

fraturas do escafoide: 

O tipo B2 da classificação de Herbert está 
fratura-luxação do carpo. 

O escafoide é responsável por 50% das fraturas 

Especialmente nas pseudartroses do escafoide 
 artrose na mediocárpica, o 

procedimento de escolha é a ressecção da 
primeira fileira do carpo. 

As fraturas tipo A2 de Herbert são oblíquas 

A vascularização do escafoide penetra na sua 
porção dorsal e distal em 80% e no tubérculo do 
escafoide porção ventral em 20%. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1227-1228. 

Com relação às fraturas do cotovelo: 

fratura de Monteggia tipo IV está associada à 
luxação posterior da cabeça do rádio. 

a cabeça do rádio, segundo 
conceito das colunas gregas, é importante testar 
a integridade do complexo ligamentar lateral. 

O`Driscoll, as placas para as fraturas do 
terço distal do úmero devem estar paralelas no 
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D) No acesso cirúrgico para as fraturas da cabeça 
do rádio, o antebraço deve ser mantido em 
supinação. 

 
E) Nas fraturas da cabeça do rádio é desnecessário 

testar a radioulnar distal. 
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1157
 
12. Em relação às lesões traumáticas do pé:
 

A) A fratura-luxação de Lisfranc ocorre entre os 
ossos do tarso. 

 
B) Na classificação de Stephens e Sanders para 

artrose pós-traumática, o tipo III está associado 
deformidade em varo. 

 
C) A classificação de Sanders e Gregory para 

fraturas do calcâneo utiliza o corte sagital da 
tomografia. 

 
D) Na incidência de Broden, a perna é posicionada 

em rotação externa em quarenta graus com o 
tornozelo neutro. 

 
E) Nas flictenas hemorrágicas o índice de infecção é 

menor. 
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1531.
 
13. Nas úlceras de pressão:  

 
A) A manutenção da pressão arterial média em 

níveis baixos interfere no seu aparecimento.
 

B) A redução da resposta do tecido sob pressão é 
considerada fator de propensão. 

 
C) Incidem em cerca de 10% dos pacientes na UTI 

com colchões padrão. 
 

D) O estado nutricional do paciente não interfere no 
seu aparecimento. 

 
E) A transição toracolombar da coluna é uma das 

regiões anatômicas de maior acometimento.  
 
FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção P
368. 

 
14. A úlcera de pressão com perda total de tecido, sem 

exposição de tendão ou de osso, é estagiada de 
acordo com a NPUAP 2007 (National Pressure Ulcer 
Advisory Panel) em: 

 
A) Estágio 1. 
B) Estágio 2. 
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acesso cirúrgico para as fraturas da cabeça 
o antebraço deve ser mantido em 

fraturas da cabeça do rádio é desnecessário 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1157-1164. 

Em relação às lesões traumáticas do pé: 

luxação de Lisfranc ocorre entre os 

classificação de Stephens e Sanders para 
traumática, o tipo III está associado à 

classificação de Sanders e Gregory para 
fraturas do calcâneo utiliza o corte sagital da 

a perna é posicionada 
em rotação externa em quarenta graus com o 

gicas o índice de infecção é 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1531. 

manutenção da pressão arterial média em 
níveis baixos interfere no seu aparecimento. 

redução da resposta do tecido sob pressão é 

Incidem em cerca de 10% dos pacientes na UTI 

estado nutricional do paciente não interfere no 

transição toracolombar da coluna é uma das 
regiões anatômicas de maior acometimento.   

Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 

A úlcera de pressão com perda total de tecido, sem 
é estagiada de 

acordo com a NPUAP 2007 (National Pressure Ulcer 

C) Estágio 3. 
D) Estágio 4. 
E) Estágio 5. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. 
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, pp. 
369-70. 
 
15. Na sindactilia congênita com acometimento de várias 

comissuras, o espaço para a liberação cirúrgica entre 
os dedos da mão não deve ser inferior 

 
A) 1 mês. 
B) 2 meses. 
C) 3 meses. 
D) 4 meses. 
E) Todas as comissuras devem ser liberadas no 

mesmo tempo cirúrgico.
 
FERNANDES, Julio Wils
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
355. 
 
16. A chamada Crista de Woff, início da formação do 

broto do membro superior no embrião humano, 
aparece a partir do: 

 
A) 11º dia. 
B) 26º dia. 
C) 37º dia. 
D) 48º dia. 
E) 56º dia. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. 
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
349. 
 
17. Nas deformidades do tórax:
 

A) O pectus carinatum
pectus excavatum
 

B) O pectus carivatum
 

C) O pectus excavatum
mulheres. 
 

D) O pectus excavatum
cardiopatias congênitas
 

E) O pectus excavatum
nascimento; somente 
adolescência. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. 
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
331. 
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FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, pp. 

congênita com acometimento de várias 
comissuras, o espaço para a liberação cirúrgica entre 
os dedos da mão não deve ser inferior a: 

Todas as comissuras devem ser liberadas no 
mesmo tempo cirúrgico. 

FERNANDES, Julio Wils on. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 

A chamada Crista de Woff, início da formação do 
broto do membro superior no embrião humano, 

FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 

Nas deformidades do tórax: 

pectus carinatum é 3 vezes mais comum que o 
pectus excavatum. 

pectus carivatum é mais comum em mulheres. 

pectus excavatum é mais comum em 

pectus excavatum pode ter associação com 
cardiopatias congênitas. 

pectus excavatum não está presente ao 
somente se manifestará na 

FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
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18. Em relação aos expansores de pele: 
 

A) Deverão ter comprimento menor que o defeito a 
ser coberto. 

 
B) A melhor incisão para colocação deve ser 

intralesional. 
 

C) O volume final injetado no expansor deverá 
atingir a metade do tamanho do defeito

 
D) O volume injetado deve ser progressivo em cerca 

de 10% do volume total do expansor em cada 
sessão. 

 
E) A válvula para injeção deve ser colocada sobre o 

expansor. 
 
FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p
109-110. 
 
19. A presença de flictenas numa queimadura indica:
 

A) Primeiro grau profundo. 
B) Segundo grau superficial e profundo
C) Terceiro grau superficial. 
D) Terceiro grau espessura total. 
E) Exposição direta à chama. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
 
20. Considera-se médio queimado o paciente que 

apresentar queimaduras (segundo parâmetros de 
Lund-Browder e da Regra dos Nove): 

 
A) 2º grau em mais de 50% da superfície corporal.
B) 2º grau entre 15% e 25% da superfície corporal
C) 2º grau em menos de 15% da superfície corporal
D) 2º grau em mais de 25% da superfície corporal
E) Qualquer queimadura de 3º grau. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p.
 
21. O melanoma maligno: 
 

A) É mais frequente entre 10 e 20 anos de 
B) É mais frequente em mulheres. 
C) É mais frequente na raça negra. 
D) É o mais frequente dos tumores de pele 

malignos. 
E) Causa metástase principalmente para cérebro e 

pulmão. 
 
FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 
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ter comprimento menor que o defeito a 

melhor incisão para colocação deve ser 

volume final injetado no expansor deverá 
atingir a metade do tamanho do defeito. 

volume injetado deve ser progressivo em cerca 
de 10% do volume total do expansor em cada 

válvula para injeção deve ser colocada sobre o 

Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, pp. 

A presença de flictenas numa queimadura indica: 

Segundo grau superficial e profundo. 

Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 97. 

io queimado o paciente que 
apresentar queimaduras (segundo parâmetros de 

s de 50% da superfície corporal. 
e 25% da superfície corporal. 

2º grau em menos de 15% da superfície corporal. 
grau em mais de 25% da superfície corporal. 

Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 93. 

ente entre 10 e 20 anos de idade. 

ente dos tumores de pele 

Causa metástase principalmente para cérebro e 

Cirurgia plástica:  bases e 
Gráfica Opção Print, 2011, p. 79. 

22. O retalho muscular do 
apenas um (01) pedículo vascular dominante, é 
considerado na Classificação de Mathes e Nahai 
como: 

 
A) Tipo 1. 
B) Tipo 2. 
C) Tipo 3. 
D) Tipo 4. 
E) Tipo 5. 

 
SKINOVSKY, James. Cirurgia 
Revinter, 2009, pp. 157-158.
 
23. O enxerto de pele que é realizado entre indivíduos 

diferentes, doador e receptor de mesma espécie
denominado: 

 
A) Normoenxerto. 
B) Autoenxerto. 
C) Xenoenxerto. 
D) Homoenxerto. 
E) Isoenxerto. 

 
FERNANDES, Julio Wilson. 
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p
40-41. 
 
24. A formação de novos vasos capilares entre o leito 

receptor e o enxerto de pele no processo de 
integração ocorre na:

 
A) Fase de embebição
B) Fase vascular. 
C) Fase estrutural. 
D) Fase de neovascularização
E) Fase de absorção.

 
FERNANDES, Julio Wilson. 
refinamentos. 1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p.
 
25. A drenagem do hematoma subungueal é 

recomendada: 
 

A) No acometimento de mais de 30% do leito 
ungueal. 
 

B) No acometimento de mais de 50% do leito 
ungueal. 
 

C) No acometimento de todo o leito ungueal
 

D) Somente quando há muita dor
 

E) Somente quando há ferida em associação
 
SKINOVSKY, James. Cirurgia 
Revinter, 2009, p. 221. 
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O retalho muscular do gastrocnêmio, que apresenta 
apenas um (01) pedículo vascular dominante, é 
considerado na Classificação de Mathes e Nahai 

Cirurgia ambulatorial . Rio de Janeiro: 
158. 

O enxerto de pele que é realizado entre indivíduos 
diferentes, doador e receptor de mesma espécie, é 

FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, pp. 

A formação de novos vasos capilares entre o leito 
receptor e o enxerto de pele no processo de 
integração ocorre na: 

Fase de embebição plasmática. 

Fase de neovascularização. 
Fase de absorção. 

FERNANDES, Julio Wilson. Cirurgia plástica:  bases e 
1. ed. Curitiba: Gráfica Opção Print, 2011, p. 41. 

A drenagem do hematoma subungueal é 

No acometimento de mais de 30% do leito 

No acometimento de mais de 50% do leito 

No acometimento de todo o leito ungueal. 

Somente quando há muita dor. 

Somente quando há ferida em associação. 

Cirurgia ambulatorial . Rio de Janeiro: 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 
 

26. As bainhas sinoviais dos tendões flexores nos túneis 
osteofibrosos dos seguintes dedos comunicam
com as bainhas sinoviais do punho: 

 
A) Indicador e dedo anular. 
B) Indicador, dedo médio e dedo anular
C) Polegar, indicador e dedo anular. 
D) Polegar e dedo mínimo. 
E) Indicador e dedo mínimo. 
 

SKINOVSKY, James. Cirurgia ambulatorial . 
Revinter, 2009, p. 212. 

 
27. A fase de cicatrização da pele na qual a principal 

característica é a deposição do colágeno
organizada é denominada: 

 
A) Fase de maturação. 
B) Fase inflamatória. 
C) Fase proliferativa. 
D) Fase de formação de tecido de granulação
E) Fase de angiogênese. 

 
SKINOVSKY, James. Cirurgia ambulatorial . 
Revinter, 2009, p. 33-34. 
 
28. Em relação aos sinais radiográficos da artrose do 

quadril é CORRETO afirmar: 
 

A) O estreitamento do espaço articular inicia
porção súperoexterna da articulação.

 
B) Existe aumento da formação de osso novo nas 

zonas com ausência de carga. 
 

C) Os cistos subcondrais desenvolvem
de menor estresse mecânico. 

 
D) A esclerose subcondral ocorre nos locais onde a 

cartilagem está espessa e alargada.
 

E) No grau 4 de Kelgren e Lawrence não existe 
deformidade significativa da cabeça femoral, 
apesar das alterações degenerativas. 
 

HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 425
 
29. Considere as fases evolutivas da 

compressiva do manguito rotador. Sobre esse tema, 
segundo Neer, é CORRETO afirmar: 

 
A) Fase 0: edema e hemorragia reversíveis. 

 
B) Fase I: fibrose e tendinite são as principais 

características. 
 

C) Fase II: ruptura completa e alterações ósseas 
típicas ao Rx. 
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As bainhas sinoviais dos tendões flexores nos túneis 
osteofibrosos dos seguintes dedos comunicam-se 

Indicador, dedo médio e dedo anular. 

 Rio de Janeiro: 

ização da pele na qual a principal 
característica é a deposição do colágeno de maneira 

ormação de tecido de granulação. 

 Rio de Janeiro: 

Em relação aos sinais radiográficos da artrose do 

O estreitamento do espaço articular inicia-se na 
porção súperoexterna da articulação. 

Existe aumento da formação de osso novo nas 

rais desenvolvem-se nas áreas 

A esclerose subcondral ocorre nos locais onde a 
cartilagem está espessa e alargada. 

No grau 4 de Kelgren e Lawrence não existe 
deformidade significativa da cabeça femoral, 

generativas.  

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
425. 

as fases evolutivas da síndrome 
. Sobre esse tema, 

Fase 0: edema e hemorragia reversíveis.  

Fase I: fibrose e tendinite são as principais 

Fase II: ruptura completa e alterações ósseas 

D) Na fase II não há indicação para acromioplastia.
 

E) A acromioplastia clássica por via artr
aberta tem melhor indicação na fase II.

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 
 
30. Em relação às deformidades não paralíticas da 

coluna toracolombar: 
 

A) Escoliose não estrutural
inflamatórios e encurtamento de membro.

 
B) A escoliose não estrutural persiste após o 

tratamento da doença de base.
 

C) Na escoliose estrutural os tecidos moles se 
retraem na convexidade da curva.

 
D) O acunhamento lateral da vértebra ocorr

principalmente nas vértebras mais periféricas da 
curva. 

 
E) A escoliose congênita é a mais comum.

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 
 
31. Nas síndromes dolorosas da coluna:
 

A) A associação entre estenose cervical e lombar 
pode ser confundida com quadro de esclerose 
lateral amiotrófica.

 
B) A dissociação clínico

na estenose do canal vertebral.
 

C) Por questões anatômicas
estão envolvidas na síndro

 
D) A mielografia mostra em detalhes os recessos 

laterais e os forames.
 

E) A tomografia axial não é um bom método para 
avaliação das causas de estenose do canal 
vertebral. 

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 1
 
32. Na artrite reumatoide:
 

A) Nódulos subcutâneos indicam bom prognóstico.
 

B) O fator reumatoide pode ser positivo em doen
crônicas como sífilis, hepatite e sarcoidose.

 
C) Fator reumatoide positivo não faz mais parte 

critérios diagnósticos.
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Na fase II não há indicação para acromioplastia. 

A acromioplastia clássica por via artroscópica ou 
aberta tem melhor indicação na fase II. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 181. 

Em relação às deformidades não paralíticas da 
 

Escoliose não estrutural associa-se a processos 
inflamatórios e encurtamento de membro. 

A escoliose não estrutural persiste após o 
tratamento da doença de base. 

Na escoliose estrutural os tecidos moles se 
retraem na convexidade da curva. 

O acunhamento lateral da vértebra ocorre 
principalmente nas vértebras mais periféricas da 

A escoliose congênita é a mais comum. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 98. 

Nas síndromes dolorosas da coluna: 

entre estenose cervical e lombar 
pode ser confundida com quadro de esclerose 
lateral amiotrófica. 

A dissociação clínicorradiográfica é infrequente 
na estenose do canal vertebral. 

Por questões anatômicas, as hérnias discais não 
estão envolvidas na síndrome da cauda equina. 

A mielografia mostra em detalhes os recessos 
laterais e os forames. 

A tomografia axial não é um bom método para 
avaliação das causas de estenose do canal 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 125. 

ide: 

Nódulos subcutâneos indicam bom prognóstico. 

ide pode ser positivo em doenças 
crônicas como sífilis, hepatite e sarcoidose. 

ide positivo não faz mais parte dos 
critérios diagnósticos. 
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D) Exames radiográficos não são patogn

 
E) Por se tratar de quadro progressivo

para membros superiores não estão indicadas.
 
COHEN, Moisés et al . Tratado de ortopedia . 1. ed. São Paulo: 
Roca, 2007, p. 279. 
 
33. Quais vasos, nos ratos utilizados no treino de 

microanastomoses vasculares, são semelhan
digitais no ser humano? 

 
A) Artéria e veia femoral. 
B) Artéria e veia jugular externa. 
C) Artéria femoral e veia jugular externa
D) Artéria jugular externa e veia femoral
E) Artéria e veia epigástrica. 

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismo
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 654. 
 
34. Na sutura terminoterminal de um vaso lesado, os 

primeiros pontos de reparo são posicionados em 
volta de sua circunferência, em:  

 
A) 30 graus. 
B) 60 graus. 
C) 90 graus. 
D) 120 graus. 
E) 180 graus. 

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 657. 
 
35. Nas amputações de dedos, se a parte amputada for 

acondicionada adequadamente, será viável por: 
 

A) 4 horas. 
B) 8 horas. 
C) 12 horas. 
D) 16 horas. 
E) 24 horas. 

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 676. 
 
36. Durante o reimplante de um dedo da mão, após a 

osteossíntese, a sequência de reparo das estruturas 
será: 

 
A) Tendão extensor, artéria, veia, nervo e tendão 

flexor. 
 

B) Artéria, veia, nervo, tendão flexor e tendão 
extensor. 
 

C) Artéria, nervo, veia, tendão flexor e 
extensor. 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica 2011 

Exames radiográficos não são patognomônicos. 

Por se tratar de quadro progressivo, as órteses 
para membros superiores não estão indicadas. 

1. ed. São Paulo: 

nos ratos utilizados no treino de 
microanastomoses vasculares, são semelhantes aos 

rtéria femoral e veia jugular externa. 
rtéria jugular externa e veia femoral. 

Traumatismo s da mão.  

de um vaso lesado, os 
primeiros pontos de reparo são posicionados em 

Traumatismos da mão.  

Nas amputações de dedos, se a parte amputada for 
acondicionada adequadamente, será viável por:  

Traumatismos da mão.  

Durante o reimplante de um dedo da mão, após a 
osteossíntese, a sequência de reparo das estruturas 

nervo e tendão 

tendão flexor e tendão 

tendão flexor e tendão 

D) Tendão flexor, artéria,
veia. 
 

E) Tendão flexor, 
extensor. 
 

PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. 
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 6

 
37. A indicação geral do uso de enxerto ósseo 

vascularizado refere-se a perdas ósseas: 
 

A) De qualquer tamanho
B) Acima de 15 cm. 
C) Inferiores a 6 cm.
D) Superiores a 6 a 8 cm
E) Superiores a 10 a 12 cm.

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. 
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 6
 
38. Com relação à doença de Legg

 
A) É mais comum na raça branca e em meninos na 

proporção 4:1. 
 

B) Tem prevalência após os 12 anos de idade.
 

C) A tomografia computadorizada é o método de 
escolha para o diagnóstico precoce.

 
D) O tratamento cirúrgico é o indicado 

apresentar melhor resultado.
 

E) É uma doença de caráter familiar
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 
 
39. Na epifisiólise: 
 

A) Ocorre deslocamento da cabeça femoral em 
relação ao colo femoral devido ao 
enfraquecimento da camada calc

 
B) Ocorre limitação da mobilidade de rotação interna 

e adução do quadril.
 

C) A prevalência da doença é abaixo de 5 anos de 
idade. 

 
D) A etiologia é sempre traumática.

 
E) O colo do fêmur desvia na placa de crescimento 

para o sentido anterior e superior em relação à 
cabeça femoral. 

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 
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artéria, nervo, tendão extensor, 

 artéria, veia, nervo, tendão 

PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.  
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 677. 

A indicação geral do uso de enxerto ósseo 
se a perdas ósseas:  

qualquer tamanho. 
 
. 

a 6 a 8 cm. 
a 10 a 12 cm. 

PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.  
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 696. 

oença de Legg-Calvé-Perthes: 

É mais comum na raça branca e em meninos na 

Tem prevalência após os 12 anos de idade. 

A tomografia computadorizada é o método de 
diagnóstico precoce. 

O tratamento cirúrgico é o indicado por 
melhor resultado. 

É uma doença de caráter familiar. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 339. 

Ocorre deslocamento da cabeça femoral em 
relação ao colo femoral devido ao 
enfraquecimento da camada calcificada. 

Ocorre limitação da mobilidade de rotação interna 
e adução do quadril. 

A prevalência da doença é abaixo de 5 anos de 

sempre traumática. 

O colo do fêmur desvia na placa de crescimento 
para o sentido anterior e superior em relação à 

 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 353. 
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40. Na Doença de Legg-Calvé-Perthes: 
 

A) O lado direito é o mais acometido e a 
bilateralidade ocorre em 40 % dos casos.

 
B) O pico de frequência ocorre em torno

de idade. 
 

C) A classificação de Catterall apresenta alta 
concordância interobservador. 

 
D) O sinal de Caffey é um indício tardio da doença.

 
E) A classificação de Herring é baseada na lise 

subcondral nas radiografias. 
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 339, 342
 
41. Sobre a displasia do desenvolvimento do quadril

CORRETO afirmar: 
 

A) É mais comum em meninos e independe da 
história familiar.  

 
B) O sinal de Barlow evidencia o quadril luxado em 

crianças acima de 6 meses de idade
C) O sinal de Ortolani evidencia o quadril luxável

crianças acima de 6 meses de idade
 

D) A contratura em adução do quadril e o 
Galeazzi positivo estão presentes
meses de idade. 

 
E) O método estático de Harcke na ultra

mede a displasia cartilagínea do quadril.
 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 291
 
42. Com relação às fraturas-luxações no antebraço de 

crianças podemos afirmar que: 
 

A) A luxação posterior da cabeça do rádio associado 
à fratura da ulna corresponde ao Grau III de 
Bado, sendo este o tipo mais comum.

 
B) A luxação anterior da cabeça do rádio associado 

à fratura da ulna corresponde ao Grau I de Bado, 
sendo este tipo mais comum. 

 
C) A luxação anterolateral da cabeça do rádio 

associado à fratura da ulna corresponde ao Grau 
II de Bado. 

 
D) A luxação da cabeça do rádio associada 

dos ossos do antebraço corresponde ao Grau V 
de Bado. 
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O lado direito é o mais acometido e a 
bilateralidade ocorre em 40 % dos casos. 

em torno dos 6 anos 

lassificação de Catterall apresenta alta 

é um indício tardio da doença. 

A classificação de Herring é baseada na lise 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
339, 342-343. 

olvimento do quadril, é 

É mais comum em meninos e independe da 

O sinal de Barlow evidencia o quadril luxado em 
crianças acima de 6 meses de idade. 
O sinal de Ortolani evidencia o quadril luxável em 
crianças acima de 6 meses de idade. 

A contratura em adução do quadril e o sinal de 
s entre 6 e 12 

O método estático de Harcke na ultrassonografia 
mede a displasia cartilagínea do quadril. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
291-292, 293. 

luxações no antebraço de 

A luxação posterior da cabeça do rádio associado 
à fratura da ulna corresponde ao Grau III de 

e o tipo mais comum. 

A luxação anterior da cabeça do rádio associado 
à fratura da ulna corresponde ao Grau I de Bado, 

nterolateral da cabeça do rádio 
associado à fratura da ulna corresponde ao Grau 

A luxação da cabeça do rádio associada à fratura 
dos ossos do antebraço corresponde ao Grau V 

E) Quando a luxação da cabeça radial não se reduz
deve-se suspeitar principalmente de interposição 
do tendão do bíceps.

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, 
 
43. Com relação à displasia do 

quadril: 
 

A) 20 % dos casos de instabilidade estabilizam
naturalmente na primeira semana.

 
B) A instabilidade do quadril acompanhada de 

displaisa é abordad
suspensório de Pavlik
aparelho de abdução tipo Frejka.

 
C) Dos 6 aos 12 meses o tratamento é cirúrgico com 

redução cruenta e tenotomia dos adutores.
 

D) Durante a redução cirúrgica e a capsulorrafia, 
recomenda-se a osteotomia do ilíaco nos quadris 
que se estabilizam apenas em flexão.

 
E) Após 3 anos de idade, a necessid

cirúrgica aberta depende da idade do paciente e 
do grau de deslocamento da cabeça femoral.

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 
 
44. Na paralisia cerebral:

 
A) Grupo de disfunções motoras e posturais 

resultam de anomalia ou lesão progressiva do 
cérebro imaturo. 

 
B) Não existe alteração sensorial

 
C) As manifestações periféricas são de caráter não 

progressivo. 
 

D) A incidência da paralisia cerebral aumenta 
anualmente em progre

 
E) 80 % dos casos têm como causa as alterações 

que antecedem o parto.
 

HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 

 
45. Com relação à mielomeningocele:
 

A) A deformidade vertebral é muito comum na 
mielomeningocele.

 
B) As deformidades de coluna, quando existentes, 

são mais frequentes nos níveis mais baixos da 
paralisia. 
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Quando a luxação da cabeça radial não se reduz, 
se suspeitar principalmente de interposição 

do tendão do bíceps. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 1177-1178. 

isplasia do desenvolvimento do 

casos de instabilidade estabilizam-se 
naturalmente na primeira semana. 

A instabilidade do quadril acompanhada de 
displaisa é abordada até os 6 meses pelo 
suspensório de Pavlik, e após os 6 meses, pelo 
aparelho de abdução tipo Frejka. 

Dos 6 aos 12 meses o tratamento é cirúrgico com 
redução cruenta e tenotomia dos adutores. 

Durante a redução cirúrgica e a capsulorrafia, 
se a osteotomia do ilíaco nos quadris 

que se estabilizam apenas em flexão. 

Após 3 anos de idade, a necessidade de redução 
cirúrgica aberta depende da idade do paciente e 
do grau de deslocamento da cabeça femoral. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 299-300, 305. 

erebral: 

de disfunções motoras e posturais 
de anomalia ou lesão progressiva do 

 

Não existe alteração sensorial. 

As manifestações periféricas são de caráter não 

A incidência da paralisia cerebral aumenta 
anualmente em progressão. 

80 % dos casos têm como causa as alterações 
que antecedem o parto. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 887. 

Com relação à mielomeningocele: 

A deformidade vertebral é muito comum na 
mielomeningocele. 

As deformidades de coluna, quando existentes, 
entes nos níveis mais baixos da 
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C) A hiperlordose lombar é a deformidade mais 
grave e incapacitante. 

 
D) O maior risco de progressão da escoliose ocorre 

em pacientes deambuladores com nível alto de 
paralisia e potencial de crescimento.

 
E) Deve-se realizar o tratamento cirúrgico das 

deformidades na coluna para facilitar a 
deambulação e evitar a progressão da curvatura.

 
HERBERT, Sizinio. Ortopedia e traumatologia:
prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, pp. 116
 
46. Na lesão traumática do plexo braquial chamada 

Típica Paralisia de C8 e T1 estão preservados os 
seguintes movimentos:  

 
A) Extensão do punho. 
B) Extensão dos dedos. 
C) Flexão dos dedos. 
D) As alternativas A e B estão corretas
E) As alternativas A, B e C estão corretas

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 378. 
 
47. O ligamento retinacular oblíquo tem inserção distal 

no(as):  
 

A) Tendão extensor terminal. 
B) Tendão extensor central. 
C) Bandas laterais. 
D) Túnel osteofibroso. 
E) Polias flexoras. 

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, pp. 348-349
 
48. A incidência radiográfica de Clements

mão é utilizada para investigar:  
 

A) Fratura do escafóide. 
B) Fratura do polegar. 
C) Alterações na articulação trapeziometacarpiana
D) Bossa carpal. 
E) Alterações nas articulações interfalângicas

 
PARDINI, Arlindo; FREITAS, Afrânio. Traumatismos da mão.
4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, p. 107. 
 
49. Alterações na linha média da coluna com escoliose, 

como: tufos pilosos, hemangiomas e lipomas 
sugerem: 

 
A) Neurofibromatose. 
B) Disrafismo medular. 
C) Arnold Chiari. 
D) Escoliose juvenil. 
E) Associação com escápula alta. 
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A hiperlordose lombar é a deformidade mais 

o da escoliose ocorre 
em pacientes deambuladores com nível alto de 
paralisia e potencial de crescimento. 

se realizar o tratamento cirúrgico das 
deformidades na coluna para facilitar a 
deambulação e evitar a progressão da curvatura. 

Ortopedia e traumatologia:  princípios e 
116-117. 

raquial chamada 
Típica Paralisia de C8 e T1 estão preservados os 

As alternativas A e B estão corretas. 
As alternativas A, B e C estão corretas. 

Traumatismos da mão.  

oblíquo tem inserção distal 

Traumatismos da mão.  
349. 

A incidência radiográfica de Clements-Nakayama na 

Alterações na articulação trapeziometacarpiana. 

Alterações nas articulações interfalângicas. 

Traumatismos da mão.  

Alterações na linha média da coluna com escoliose, 
como: tufos pilosos, hemangiomas e lipomas 

COHEN, Moisés et al . Tratado de ortopedia
Roca, 2007, p. 148. 
 
50. Na via de acesso posterior à articulação sacroilíaca, 

o tracionamento inferior excessivo do músculo glúteo 
máximo pode causar lesão dos:

 
A) Artéria e nervo glúteos superiores
B) Artéria e nervo femorais
C) Artéria e nervo isquiáticos
D) Artéria e nervo laterais da coxa
E) Artéria e nervo glúteos interiores

 
COHEN, Moisés et al . Tratado de ortopedia
Roca, 2007, p. 105. 
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