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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 50.  
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 resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta 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: 4 horas 

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

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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1. Nas fraturas da coluna toracolombar do tipo A, o 
tratamento conservador está indicado na seguinte 
situação: 

 
A) Lesão ligamentar posterior com fratura da coluna 

posterior. 
B) Encunhamento de 55% a 65% do corpo vertebral 

sem lesão ligamentar posterior. 
C) Cifose inferior a 25° a 30°. 
D) Déficit neurológico associado. 
E) Fragmento intracanal. 

 
Referência Bibliográfica : Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 200, pág. 1017. 

 
2. Na síndrome de Brown-Séquard ocorrem as 

seguintes alterações neurológicas: 
 

 
A) Perda das funções motora e sensibilidade do 

lado oposto da lesão e perda da dor e 
temperatura do mesmo lado da lesão. 

B) Perda das funções motora e proprioceptiva do 
lado da lesão e perda da sensibilidade à dor e 
temperatura do lado oposto. 

C) Perda da função motora e sensibilidade à 
temperatura do lado da lesão e perda da função 
proprioceptiva e sensibilidade a dor do lado 
oposto. 

D) A função motora e a sensibilidade à dor e ao tato 
estão preservadas, enquanto a propriocepção 
está alterada. 

E) Perda da função motora do lado oposto da lesão 
e perda da sensibilidade à dor e à temperatura do 
mesmo lado. 

 
Referência Bibliográfica: Herbet, Sizinio.Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert Sizino. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1028 

 
3. Em relação à artroplastia de quadril: 
 

A) A cabeça 22 mm possui torque friccional maior. 
B) A maior velocidade média de desgaste linear 

ocorre com a cabeça 32 mm. 
C) A cimentação de primeira geração utiliza plug 

ósseo no fêmur e cimentação manual. 
D) O módulo de elasticidade dos componentes 

metálicos é mais elevado do que o do osso, 
podendo acarretar o stress shielding. 

E) A cabeça 22 mm possui maior desgaste 
volumétrico. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 432-433. 

 
 
4. Quando comparadas as vias de acesso para 

artroplastia primária de quadril, a(s) que estão mais 
associadas a essa complicação são a(s): 

 
A) Transtrocantéricas. 
B) Anterolaterais. 
C) Póstero-lateral. 
D) Anterior. 
E) Posterior. 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 446-447. 

 
 
5. Em relação ao menisco discoide congênito, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) Possui menor mobilidade que o menisco normal. 
B) Não cursa com bloqueio articular. 
C) O tratamento conservador evita a progressão 

para artrose. 
D) Na maioria dos casos, o menisco discoide é 

lateral. 
E) É assintomático. 

 
Referência Bibliográfica : Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 492-493. 
 

 
6. Nas fraturas acetabulares: 
 

A) Ângulo de Matta menor que 45° corresponde a 
uma boa cobertura da cabeça femoral e fratura 
estável. 

B) As fraturas do tipo B da AO acometem uma única 
parede ou coluna. 

C) Fraturas das duas colunas, mesmo tendo 
congruências secundárias, possuem indicação 
absoluta de tratamento cirúrgico. 

D) A tomografia computadorizada auxilia na 
avaliação da impactação marginal . 

E) As fraturas do tipo A da AO acometem dupla 
coluna. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1293-1299. 
 
7. No exame físico do joelho: 
 

A) No estresse em varo do joelho com o joelho 
fletido a 30°, tanto o ligamento colateral fibular 
quanto o canto posterolateral são verificados. 

B) No teste pivot-shift inicia-se com o joelho em 
extensão, realizando força em valgo e rotação 
medial da perna. A flexão é iniciada e, em torno 
de 30° a 50°, ocorre a subluxação do joelho, 
sendo considerado positivo o teste. 

C) O teste de compressão de Apley é realizado com 
o paciente sentado com quadris e joelhos a 90°, 
joelhos pendentes. São realizadas rotações 
externa e interna da perna, segurando-se pelo 
pé. 

D) O estresse em valgo com o joelho em extensão 
total analisa o ligamento colateral medial e o 
canto posteromedial. 

E) O estresse em varo do joelho em extensão 
analisa apenas o ligamento colateral lateral. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág.1412-1415. 
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8. Em relação às fraturas do tálus: 
 

A) O tipo III da classificação de Hawkins está 
associado à luxação na articulação talonavicular. 

B) Pode-se realizar a osteotomia do maléolo medial 
para auxílio na fixação das fraturas mais 
posteriores do tálus. 

C) As fraturas do corpo do tálus geralmente 
possuem prognóstico melhor que as do colo. 

D) A cintilografia é o método de escolha para avaliar 
a necrose avascular. 

E) A necrose avascular não é uma complicação 
encontrada nas fraturas do tálus. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág 1533-1539. 
 

 
9. A correlação entre as classificações da AO e de 

Lauge-Hansen para fraturas do tornozelo está 
CORRETA na alternativa: 

 
A) Tipo A da AO com pronação e rotação externa de 

Lauge-Hansen. 
B) Tipo C da AO com pronação e rotação externa de 

Lauge-Hansen. 
C) Tipo A da AO com supinação e rotação externa 

de Lauge-Hansen. 
D) Tipo B da AO com pronação e rotação externa de 

Lauge-Hansen. 
E) Tipo C da AO com supinação e rotação externa 

de Lauge-Hansen.  
 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1514. 
 

 
10. No pé torto congênito: 
 

A) O cavo plantar é corrigido manipulando-se o pé 
em flexão plantar e supinação. 

B) Aguardam pelo menos 4 semanas para iniciar o 
tratamento conservador. 

C) A técnica de Evans é utilizada para aumento da 
coluna lateral do pé para correção do valgismo 
do retropé decorrente de hipercorreção. 

D) A deformidade anatomopatológica básica do pé 
torto congênito é o desvio medial e dorsal do colo 
do tálus. 

E) As alterações encontradas são o equino, cavo, 
valgo, supinado. 

 
Referência Bibliográfica : Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 580-591. 
 
 

11. Nas queimaduras de espessura indeterminada, se 
houver epitelização lenta da área de necrose 
dérmica, podemos dizer que se trata de uma 
queimadura de: 

 
 
 

A) Grau leve. 
B) Primeiro grau. 
C) Segundo grau superficial. 
D) Segundo grau profundo. 
E) Terceiro grau. 

 
Referência Bibliográfica:  Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 
2008, pág.256. 

 
12. De acordo com a Classificação de Abertoni para 

dedo em martelo, a lesão com fratura da base da 
falange distal com interfalângica distal estável, 
corresponde ao tipo: 

 
A) B1. 
B) B2. 
C) C1. 
D) C2. 
E) D1. 

 
Referência Bibliográfica:  Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 
2008, pág.351. 
 

13. As Fraturas da base volar da falange média são 
consideradas instáveis se envolverem a superfície 
articular (IFP) em: 

 
A) Menos de 10%. 
B) Menos de 20%. 
C) Menos de 30%. 
D) Entre 30 a 40%. 
E) Mais de 40%. 

 
Referência Bibliográfica:  Pardini, Arlindo; Freita, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 
2008, pág.582. 

 
14. A membrana interóssea encontra-se em maior tensão 

quando o antebraço está em: 
 

A) 20º de pronação. 
B) 20º de supinação. 
C) Pronação máxima. 
D) Supinação máxima. 
E) Zero grau de pronossupinação.  

 
Referência Bibliográfica:  Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 
2008, pág.470. 

 
15. Em relação à anatomia do nervo periférico, assinale a 

CORRETA: 
 

A) A unidade funcional do nervo é o axônio. 
B) A fibra nervosa possui cerca de 5 a 7µ.  
C) A fibra nervosa é completamente envolvida por 

bainha protetora de tecido conjuntivo. 
D) O epineuro externo e o perineuro mantêm a 

mesma espessura, mesmo próximo das 
articulações. 

E) O número de neurônios aumenta nos primeiros 
anos de vida da criança. 

 
Referência Bibliográfica:  Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 
2008, pág.362. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica 2010/2011 
Pág. 4 

16. Com relação à doença de Legg-Calvé-Perthes, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A doença é mais comum nos meninos na 

proporção 4:1, sendo a raça branca mais 
acometida. 

B) A doença tem prevalência após os 12 anos de 
idade. 

C) A tomografia computadorizada é o melhor 
método para o diagnóstico precoce da doença. 

D) O tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha. 
E) É uma doença de caráter familiar. 
 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 339. 

 
17. Com relação à epifisiólise, assinale a alternativa 

CORRETA: 
  
A) Epifisiólise é o deslocamento da cabeça femoral 

em relação ao colo femoral devido ao 
enfraquecimento da camada calcificada. 

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

C) A prevalência dessa afecção é comum dos 5 
anos de idade. 

D) A etiologia é sempre traumática. 
E) O colo do fêmur desvia no sentido anteros-

superior em relação à cabeça femoral, ao nível 
da placa de crescimento. 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 353. 
 

 
18. Com relação à osteomielite hemtogênica aguda, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O Stafhylococcus aureus é o germe mais 

comumente causador da doença. 
B) A epífise dos ossos longos é o local mais 

comumente acometido.  
C) A radiografia simples é o principal exame para o 

diagnóstico precoce. 
D) O tratamento é clínico com antibioticoterapia 

endovenosa para 21 dias. 
E) A Velocidade de hemossedimentação raramente 

está elevada. 
  
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 825. 
 

 
19. Com relação à doença de Legg-Calvé-Perthes, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O lado direito é o mais acometido, mas a 

bilateralidade está presente em 40 % dos casos. 
B) O pico de frequência ocorre em torno dos 6 anos 

de idade. 
C) Na Classificação de Catterall tem alta 

concordância inter-observador. 
D) O sinal de Caffey constitui um indício tardio da 

doença. 
E) A classificação de Herring é baseada em 

radiográfico de lise subcondral. 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4.ed. Herbert, Sizinio. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 339; 342-343. 
 

 
20. Com relação à escoliose, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) Escoliose não estrutural diz respeito ao desvio 

lateral da coluna não associado a alterações das 
vértebras ou discos intervertebrais.  

B) O teste de Adams é realizado com flexão da 
coluna, os joelhos estendidos e as palmas das 
mãos juntas, verificando-se a rotação vertebral. 

C) A escoliose idiopática infantil acomete crianças 
até 3 anos de idade. 

D) A escoliose idiopática juvenil é a mais rara. 
E) O tratamento conservador é realizado nos 

pacientes com escoliose idiopática, em curvas 
não graves, geralmente menores que 20 graus. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 97; 100-101. 
 

 
21. Com relação à displasia do desenvolvimento do 

quadril, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) É mais comum em meninos e independe da 

hitória 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 em 

crianças acima de 6 meses de idade. 
D) A contratura em adução do quadril e o sinal de 

Galeazzi positivo está presente entre os 6 aos 12 
meses de idade. 

E) Os métodos estático de Harcke na ultra-
sonografia mede a displasia cartilagínea do 
quadril. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 291-293. 
 

 
22. Com relação a Displasia do Desenvolvimento do 

quadril, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) 20 % dos casos de instabilidade estabilizam 

naturalmente na primeira semana. 
B) A instabilidade do quadril acompanhada de 

displaisa é abordade até os 6 meses pelo 
suspensório de Pavlik e após os 6 meses pelo 
aparelhoe de abdução tipo Frejka. 

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

D) Nos pacientes após a marcha, submetidos a 
redução cirúrgica e a capsulorrafia, o quadril se 
estabilizar apenas em flexão, recomenda-se a 
osteotomia do ilíaco. 

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

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 299-300; 305. 
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23. Com relação à deficiência congênita do fêmur, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O fêmur curto congênito é a forma mais rara e 

complexa de displasia femoral. 
B) A deficiência femoral focal proximal é a forma 

mais comum da displasia. 
C) Costuma ser hereditária e os fatores extrínsecos, 

podem citar: trauma, drogas, infecção viral, 
irradiação, isquemia local, toxicidade química. 

D) Na deficiência femoral focal proximal, 70 % dos 
caso está associada à hemimelia fibular 
ipsilateral. 

E) A protetização está indicada caso o encurtamento 
estimado à época da maturidade exceda 50 % do 
fêmur contralateral, produzindo discrepância 
superior a 20 cm. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 315-317; 321. 
 
 

24. Com relação à coxa vara congênita, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) É uma anormalidade da extremidade proximal do 

fêmur que se caracteriza pela diminuição do 
ângulo cervicodiafisário e pela presença de 
defeito primário no colo femoral. 

B) É uma deformidade progressiva, na qual ocorre 
um deslocamento posteroinferior gradual da 
epífise proximal do fêmur. 

C) É mais comum em mulheres e caucasianos. 
D) O acometimento unilateral é duas a três vezes 

mais comum do que o bilateral. 
E) A etiologia desconhecida, mas aspectos 

genéticos têm sido demonstrados.  
 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 324. 
 

 
25. Com relação às doenças do punho e mão, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
A) Cistos sinoviais são tumores de partes moles 

mais comumente encontrados. 
B) Tenossinovire estenosante De Quervain é o 

processo inflamatório que acomete o     terceiro 
túnel extensor, cujo tendão é o extensor longo do 
polegar. 

C) A contratura de Dupuytren é uma doença que 
ocasiona aponeurose palmar, incluindo a 
retinácula palmar e digital. 

D) A síndrome do canal de Guyon é ocasionada pela 
compressão do nervo ulnar no punho. 

E) A síndrome do túnel do carpo são todas as 
condições que produzem uma irritação ou 
compressão do nervo mediano dentro do túnel do 
carpo. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 244; 248-249; 51. 
 
 

26. Em relação ao ciclo da marcha na corrida, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) É divido em fases de desaceleração, suspensão 

e aceleração. 
B) Entre o contato inicial e a desaceleração ocorre a 

chamada fase de balanço. 
C) A fase de balanço pode ser subdividida em 

período de contato inicial, médio apoio e 
desprendimento. 

D) A fase de apoio é dividida nos períodos de 
avanço, balanço anterior e descida do pé. 

E) A fase de apoio dura 40% do ciclo e o balanço 
compreende os 60% restantes. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 43. 
 
 

27. Em relação aos quadros de cervicobraquialgia, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) O tratamento medicamentoso e o fisioterapêutico 

são ineficazes para a maioria dos pacientes. 
B) O tratamento cirúrgico de urgência é 

frequentemente indicado. 
C) A presença de radiculopatia progressiva é uma 

contraindicação para o tratamento cirúrgico de 
urgência. 

D) A mielotomografia é o exame de escolha para a 
avaliação de compressão radicular. 

E) A ressonância magnética nuclear é o exame de 
ecolha para a avaliação de compressão radicular. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 93. 
 
 

28. Em relação à escoliose não estrutural, é 
VERDADEIRA : 

 
A) É uma condição grave e progressiva. 
B) A escoliose não estrutural está associada à  

postura anormal, a processos inflamatórios, a 
espasmos musculares e a tumores da coluna. 

C) O encunhameno lateral da vértebra ocorre em 
consequência de maior pressão sobre a 
concavidade da curva. 

D) A sua característica é o não desaparecimento 
após o tratamento da doença de base. 

E) Mesmo quando presente por longo período em 
crianças em fase desenvolvimento, não adquire 
características estruturais. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 97 
 
 
 
 
 
 
 

 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica 2010/2011 
Pág. 6 

29. Em relação às hérnias de disco lombares, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A forma mais comum de apresentação é a 

síndorme da cauda equina. 
B) As raízes L5 e S1 são as mais frequentemente 

envolvidas. 
C) A manobra de valsalva alivia a dor. 
D) Tipicamente ocorre alivio da dor com os 

exercícios e piora com o repouso. 
E)  Á presença de dor irradiada abaixo do joelho. Na 

ausência de dor lombar, exclui-se o diagnóstico 
de dor ciática. 
 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 131. 
 

 
30. Em relação à semiologia do membro superior, é 

VERDADEIRO: 
 

A) O teste do impacto de Neer é utilizado para 
avaliar a estabilidade da articulação gleno-
umeral. 

B) O teste de Jobe é a manobra mais adequada 
para a avaliação das epicondilites mediais. 

C) O teste de impacto de Yocum é utilizado para 
reproduzir o impacto entre a cabeça do úmero e 
o processo coronoide. 

D) O teste de Neer consiste na elevação ativa, 
abrupta do membro superior no plano da 
escápula. 

E) O teste de Jobe é semelhante ao teste do supra 
espinhal, porém é realizado com o membro 
superior em rotação interna e polegar voltado 
para o chão. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 170-171. 
 
 

31. Em relação ao dedo em gatilho, é INCORRETO 
afirmar: 

 
A) O tratamento cirúrgico está contraindicado na 

fase crônica. 
B) A abordagem cirúrgica, com secção da polia A1 

está indicada para a fase crônica. 
C) A sua etiologia pode estar relacionada tanto ao 

tendão flexor como a sua bainha tendinosa. 
D) Pode ocorrer congenitamente nas crianças. 
E) O tratamento com infiltração com corticoide e 

repouso pode ser indicado na fase inicial. 
 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 244. 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. Em relação ao sistema músculo esquelético, é 
INCORRETO afirmar: 

 
A) É derivado embriologicamente do mesoderma. 
B) O colágeno, uma longa proteína linear, é o mais 

abundante dos materiais extracelulares 
encontrado nos tecidos conjuntivos. 

C) O colágeno tipo II é encontrado unicamente na 
cartilagem hialina. 

D) O colágeno tipo I é encontrado em tecidos 
conjuntivos, como ossos, tendões e ligamentos. 

E) A imobilização aumenta a difusão e a migração de 
nutrientes pelos tecidos conjuntivos, evitando, 
assim, o comprometimento da atividade celular. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, Sizinio 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 28. 
 

 
33. Em relação à anatomia funcional da mão, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O extensor radial longo do carpo origina-se no 
epicôndilo medial do úmero e tem como ação a 
extensão do punho com desvio radial. 

B) O extensor radial longo do carpo origina-se no 
epicôndilo lateral do úmero e tem como ação a 
extensão do punho com desvio radial. 

C) O extensor radial curto do carpo origina-se no 
tubérculo de Lister e promove a extensão do 
punho sem desvio radial. 

D) O extensor radial curto do carpo origina-se no 
tubérculo de Lister e promove a extensão do 
punho associada a desvio radial. 

E) O extensor ulnar do carpo origina-se no 
epicôndilo medial do úmero. 

 
Referência Bibliográfica: Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Pardini, Arlindo; Freitas, 
Afrânio. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, pág 14. 
 
 

 
34. Em relação à anatomia do nervo mediano é 

CORRETO: 
 

A) É formado por fibras de C5, C6, C7 e menos 
frequentemente recebe contribuição de C4 e T1. 

B) No seu trajeto, na região do cotovelo  pode 
sofrer compressão nos três locais mais 
susceptíveis: lacertus fibrous, sob as duas 
cabeças do músculo pronador redondo e sob o 
flexor superficial. 

C) Após a sua divisão para formar o nervo 
interósseo posterior, emite ramos para os 
flexores superficiais e profundos. 

D) Cerca de 5 a 7 cm distalmente à prega volar do 
punho emite o seu ramo cutâneo palmar. 

E) Situa-se lateralmente e superficialmente ao 
tendão palmar longo. 

 
 Referência Bibliográfica: Pardini, Arlindo; Freitas, 
Afrânio. Traumatismos da Mão . 4. ed. Pardini, Arlindo; 
Freitas, Afrânio. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, pág 34-35. 
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35. Considerando a anatomia, função e inervação dos 
músculos lumbricais, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) São em número de oito, sendo 3 da camada 

superficial e 5 da camada profunda. 
B) São em número de 8, dispostos em uma única 

camada. 
C) Unem os tendões flexores profundos ao aparelho 

extensor, sendo os únicos músculos esqueléticos 
que não têm inserção óssea. 

D) Têm como função a flexão dos flanges médias e 
distais, independente da posição do metacarpo 
falângicas. 

E) São em número de quatro, sendo o primeiro e 
segundo inervados pelo nervo radial. 

 
 

Referência Bibliográfica: Pardini, Arlindo; Freitas, Afrânio. 
Traumatismos da Mão . 4. ed. Pardini, Arlindo; Freitas, 
Afrânio. Rio de Janeiro: Medbook, 2008, pág 60. 

 
 
36. Com relação às deformidades congênitas do pé, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O pé metatarso varo representa o desvio medial 

do eixo longitudinal do antepé em relação ao 
retropé ou à adução do antepé. 

B) O tratamento conservador no metatarso varo na 
maioria dos casos é cirúrgico. 

C) No pé plano valgo flexível, o uso de calcanheira 
de Helfet tem os melhores resultados. 

D) As coalisões do tarso mais frequentes são o 
calcaneocubóide e a talocalcaneana. 

E) Na coalisão tarsal, a indicação é de tratamento 
cirúrgico, por não haver melhora com tratamento 
conservador. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 596-597; 602; 
607-608. 
 

 
37. Com relação a pé torto congênito (PTC), assinale a 

alternativa CORRETA: 
  
A) O PTC é caracterizado pelo equinismo do 

tornozelo, valgismo do retropé e varismo do 
antepé. 

B) O PTC é bilateral na metade dos casos. 
C) A etiologia não está relacionada com o fator 

genético. 
D) O colo do talus está desviado medial e 

plantarmente. 
E) O tratamento cirúrgico é o indicado no PTC. 
 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 579-580; 584. 
 

 
 
 
 

38. Com relação às doenças osteometabólicas, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
A) As mucopolissacaridoses correspondem a um 

grupo complexo de doenças de depósito 
lisossomal. 

B) O escorbuto é uma afecção metabólica causada 
pela deficiência de vitamina B12.  

C) O raquitismo é causado pela deficiência de cálcio 
e vitamina B6. 

D) Na osteogênese Imperfeita é decorrente do 
defeito de galactosamina. 

E) A osteodistrofia rena é causada por um quadro 
agudo nos rins, diminuindo o cálcio sérico e 
elevando o fósforo. 

  
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática. 4. ed. Sizinio Herbert. 
Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 837-838;841-843. 
 

39. Com relação às patologias da coluna cervical, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A síndrome de Klippel-Feil é caracterizada por 

pescoço curto, implantação baixa dos cabelos e 
hipoplasia do odontoide. 

B) Na artrite reumatoide, o local mais comumente 
acometido é a coluna cervical. 

C) A síndrome de Grisel é um torcicolo adquirido 
após uma luxação traumática do atlas. 

D) Dentre as infecções cervicais, a osteomielite 
piogênica causada pelo Staphylocccus aureus é 
a mais frequente. 

E) A subluxação subaxial é a forma de apresentação 
mais freqüente na artrite reumatóide. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 87-88;89-90. 
 

 
40. Com relação às patologias do ombro e cotovelo, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A síndrome do supinador é compressão do nervo 
radial antes da ramificação do nervor interósseo 
posterior.  

B) O teste de Cozen auxilia no diagnóstico da 
síndrome do impacto. 

C) O Sinal de Neer no ombro auxilia no diagnóstico 
da ruptura do tendão do infraespinhoso. 

D) O teste de Roos auxilia no diagnóstico da lesão 
do tendão supraespinhoso. 

E) A síndrome do pronador é a compressão do 
nervo mediano ao nível do cotovelo. 
 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, págs. 170-177; 208-
209.  
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41. Nas fraturas subtrocantéricas, podem-se observar na 
radiografia, cominuição significativa da cortical 
femoral medial e perda da continuidade do trocânter 
que são classificadas, de acordo com Russel-Taylor, 
como tipo: 

 
A) IA. 
B) IB. 
C) IIA. 
D) IIB. 
E) III. 

 
Referência Bibliográfica:  Canale, Terry. Cirurgia 
Ortopédica de Campbell . 10. ed. Barueri: Manole, 2006, 
pág. 2899. 
 
 

42. Na fratura do colo do fêmur intracapsular com desvio 
em paciente do sexo masculino, com 70 anos de 
idade, considerado deambulador comunitário, estará 
mais bem indicado: 

 
A) Artroplastia bipolar com cimento. 
B) Artroplastia uniipolar com cimento. 
C) Redução aberta da fratura e fixação interna, 

mesmo que sem a redução desejada. 
D) Redução fechada da fratura e fixação interna, 

mesmo que sem a redução desejada. 
E) Tratamento não cirúrgico. 
 
Referência Bibliográfica:  Canale, Terry. Cirurgia 
Ortopédica de Campbell . 10. ed. Barueri: Manole, 2006, 
pág. 2916. 

 
 
43. No ombro, a lesão ao complexo da origem bicipital, 

que pode estar associada à lesão de Bankart, é 
denominada: 

 
A) SLAP. 
B) HAGL. 
C) ALPSA. 
D) GLAD. 
E) Lesão Perthes. 

 
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1070. 
 

  
44. Com relação à instabilidade multidirecional do ombro: 
 

A) As terminações de Ruffini e Golgi produzem 
reflexos de contração muscular, com objetivo de 
estabilizar e proteger a articulação. 

B) O corpúsculo de Merkel ativa as fibras aferentes 
e produz estabilidade articular. 

C) O corpúsculo de Vater é o responsável pela 
propriocepção, ou seja, pela percepção da 
posição da cabeça umeral na cavidade glenoide. 

D) No tratamento conservador, estão indicados os 
exercícios pliométricos, ou seja, lentos 
movimentos para ativação da propriocepção. 

E) Deve-se evitar a cocontração muscular durante 
os exercícios de reabilitação. 

 

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1080. 
 

45. Segundo a classificação de Kocher e Lorenz, para 
fraturas do capítulo umeral: 

 
A) O tipo III consiste na luxação associada da 

cabeça do rádio. 
B) O tipo IV refere-se à fraturaluxação associada à 

lesão ligamentar. 
C) O tipo II corresponde ao fragmento envolvendo 

cartilagem, com pouco osso. 
D) O tipo I é o descolamento incompleto da 

cartilagem. 
E) O tipo II-A é a fratura do capítulo associada à 

tróclea. 
  

Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1154. 

  
46. Na lesão ligamentar escafo-semilunar: 
 

A) O semilunar tende a desviar para volar (VISI). 
B) O escafoide tende a subluxar volar. 
C) O escafoide tende a tranlocar para radial. 
D) O semilunar tende a assumir uma posição 

estendida (DISI). 
E) O escafoide impacta no trapezóide. 

  
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1241. 

  
47. A causa mais freqüente de fratura periprotética no 

fêmur é a ocorrência: 
 

A) De queda com trauma direto no fêmur. 
B) De queda com trauma torsional (indireto) no 

fêmur. 
C) De metalose. 
D) Junto das próteses não-cimentadas durante o 

intraoperatório. 
E) De falhas de reinserção de rotadores. 

  
Referência Bibliográfica: Herbert, Sizinio. Ortopedia e 
Traumatologia: Princípios e Prática . 4. ed. Herbert, 
Sizinio. Porto Alegre: Artmed, 2009, pág. 1374. 
 
 

48. Nas fraturas da diáfise da tíbia: 
  

A) Quando a fíbula está fraturada, a tendência dos 
fragmentos é desviar para valgo. 

B) O nervo safeno é o nervo mais envolvido nas 
lesões associadas. 

C) Lesões vasculares são comuns nas fraturas 
diafisárias. 

D) Existe associação de 3% de lesão ligamentar do 
joelho. 

E) Há associação de fratura da fíbula em 7% dos 
casos. 

 
Referência Bibliográfica: Ortopedia e Traumatologia: 
princípios e prática. 4ª edição. Sizinio Herbert. Porto Alegre: 
Artmed, 2009: 1487. 
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49. As fraturas do cotovelo que envolvem menos de 50% 
do coronóide associadas a fratura da cabeça do rádio 
são consideradas por Regan e Morrey como lesões: 

 
A) Estáveis do tipo I. 
B) Estáveis do tipo II. 
C) Instáveis do tipo II. 
D) Estáveis do tipo III. 
E) Instáveis do tipo III. 

 
Referência Bibliográfica:  Canale, Terry. Cirurgia 
Ortopédica de Campbell . 10. ed. Barueri: Manole, 2006, 
pág. 3028. 

 
 

50. São consideradas indicações para redução aberta e 
fixação interna das fraturas de clavícula, EXCETO: 

 
A) Separação dos fragmentos com interposição de 

partes moles. 
B) Pseudartrose. 
C) Lesão neurovascular. 
D) Fratura de clavícula em atleta de arremesso. 
E) Associação com fratura do colo cirúrgico da 

escápula. 
 

Referência Bibliográfica:  Canale, Terry. Cirurgia 
Ortopédica de Campbell . 10. ed. Barueri: Manole, 2006, 
pág. 2986. 
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