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P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  H U C / I S C M C / H M S C  

28  DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM PRÉ–REQUISITO 
ORTOPEDIA OU CIRURGIA PLÁSTICA 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 1 ( U M A )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00005 

1. Esta PROVA contém 50 questões numeradas de 01 a 50. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores au-

riculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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1. Em relação às fraturas do escafoide, assinale a  
alternativa CORRETA. 

 
A) As fraturas do polo proximal são responsáveis por 

25% de todas as fraturas do escafoide. 
B) Na classificação de Alnot, a pseudartrose do es-

tágio II apresenta absorção óssea e presença de 
geodos, com aumento da mobilidade do foco da 
pseudartrose. 

C) A artéria que entra pela tuberosidade do escafoide 
realiza a vascularização dos 2/3 proximais do es-
cafoide. 

D) Na pseudartrose ocorre a deformidade em VISI 
(Volar Intercalated Segment Instability) do punho. 

E) As que apresentam desvio de até 2 mm podem 
ser tratadas conservadoramente. 

 
2. Nas fraturas dos metacarpos: 
 

A) são aceitos encurtamentos de 2 a 3 mm para fra-
turas diafisárias simples e até 5 mm para fraturas 
cominutas graves. 

B) segundo Meyer, cada 5 graus de desvio rotacional 
no metacarpo resultam em 2,5 cm de sobreposi-
ção deste dedo sobre o adjacente. 

C) o desvio dorsal destas fraturas é decorrente da 
ação dos flexores e musculatura intrínseca. 

D) o tipo IIIA de Green e O’Brien para fraturas do 
primeiro metacarpo apresenta traço oblíquo extra-
articular. 

E) a fixação com fios de Kirschner está contraindica-
da nas fraturas cominutas diafisárias. 
 

3. No enxerto ósseo vascularizado da fíbula: 
 

A) não existe a possibilidade de se levar um monitor 
cutâneo junto com este enxerto. 

B) o feixe vascular encontra-se entre os músculos 
extensor comum dos dedos e extensor longo do 
hálux. 

C) no adulto existe a necessidade de se estabilizar a 
sindesmose com um parafuso após a retirada do 
enxerto. 

D) a artéria fibular é ramo direito da artéria poplítea. 
E) a artéria fibular encontra-se medial e posterior à 

fíbula. 
 

4. Nas lesões dos nervos periféricos: 
 

A) ocorre a degradação de todas as estruturas na 
degeneração walleriana, que acontece no seg-
mento proximal do nervo. A sua extensão varia de 
acordo com a intensidade do traumatismo. 

B) especificamente no nervo mediano no punho, são 
afetados os músculos abdutor curto do polegar, 
porção superficial do flexor curto do polegar, opo-
nente do polegar, adutor do polegar e primeiro e 
segundo lumbricais. 

C) o grau IV de Sunderland apresenta lesão do axô-
nio, endoneuro e perineuro. 

D) a regeneração ocorre a uma velocidade de 2 a 4 
mm/dia. 

E) especificamente no nervo radial em recuperação 
após neurapraxia, inicialmente sem a extensão do 
punho e dedos, o primeiro movimento a retornar é 
a extensão do punho com desvio ulnar. 

 
5. Em relação ao complexo da fibrocartilagem triangular, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Na classificação de Palmer das lesões degenera-
tivas, o tipo IIC apresenta lesão parcial do liga-
mento semilunopiramidal. 

B) A artroscopia é utilizada apenas para diagnóstico 
das lesões. 

C) A porção central da fibrocartilagem é vasculariza-
da pelo ramo volar da artéria ulnar que se destina 
à fibrocartilagem. 

D) A membrana interóssea é considerada um estabi-
lizador estático, possui três componentes, sendo o 
mais importante a banda central. 

E) A ressonância magnética apresenta alta sensibili-
dade, porém, baixa especificidade para diagnósti-
co destas lesões. 
 

6. No exame físico ortopédico do quadril pediátrico: 
 

A) o teste de Ely identifica espasticidade do reto fe-
moral na paralisia cerebral. 

B) a segunda etapa do teste de Barlow causa o des-
locamento da cabeça femoral instável posterior-
mente ao acetábulo. 

C) o sinal de Trendelenburg avalia a função da mus-
culatura abdutora do quadril do membro que não 
está apoiado. 

D) o teste de Ober é utilizado para avaliar a contratu-
ra em adução do quadril. 

E) durante a realização do teste de Thomas, os dois 
membros superiores são mantidos em extensão. 
 

7. No exame físico da marcha: 
 

A) a fase de apoio inicia-se com o aplanamento do 
pé. 

B) na transição da fase de oscilação para a de apoio, 
o pé toca o solo com a parte do antepé. 

C) caso o paciente apresente paralisia do glúteo má-
ximo, há o deslocamento anterior do tronco quan-
do do apoio do membro afetado. 

D) a marcha escarvante apresenta deficiência do trí-
ceps sural. 

E) o ciclo da marcha se divide em duas fases, apoio 
e oscilação, sendo que a fase de apoio é respon-
sável por 60% do ciclo normal. 

 
8. No exame físico da coluna vertebral, 
 

A) quando a protrusão discal está lateral à raiz ner-
vosa, os sintomas são exacerbados com a incli-
nação do tronco para o lado oposto dos sintomas. 
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B) o sinal de Babinski é utilizado para avaliar lesão 
do neurônio motor inferior. 

C) o reflexo cremastérico está relacionado ao do 
neurônio motor superior e testa a integridade do 
nível T12 (eferente) e L1 (aferente). 

D) o reflexo patelar é pesquisado por meio da per-
cussão do tendão patelar, é mediado pelo nervo 
femoral e corresponde ao nível L5. 

E) a dorsiflexão do tornozelo é realizada por múscu-
los inervados pelas raízes nervosas S1 e S2. 

 
9. Com relação a fraturas com indicação para uso de 

placas em ponte, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Procura-se uma redução aberta dos principais 
fragmentos da fratura. 

B) Quanto mais longa a placa utilizada, maior a pro-
babilidade de falência mecânica. 

C) Nas fraturas do tipo C, o principal suprimento 
sanguíneo é o endosteal. 

D) O dispositivo de fixação deve permitir algum mi-
cromovimento entre os fragmentos, estimulando, 
assim, o processo de consolidação, como a for-
mação do calo ósseo. 

E) As fraturas articulares não necessitam de uma 
precisa redução entre seus fragmentos. 
 

10. Na utilização dos fixadores externos para o tratamento 
de fraturas, é CORRETO afirmar que: 

 
A) os pinos do fixador externo que estão adjacentes 

ao traço de fratura devem ficar o mais longe pos-
sível da fratura. 

B) na metáfise proximal da tíbia, a zona de seguran-
ça para colocação dos pinos do fixador externo é 
de 220 graus. 

C) em pacientes com ISS > 40 está contraindicado o 
seu uso. 

D) os tubos do fixador externo linear devem ficar o 
mais longe possível da pele. 

E) deve-se evitar o uso nas fraturas expostas pelo 
risco de maiores complicações. 
 

11. Com relação à anatomia dos nervos do membro supe-
rior, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O nervo radial, após se dividir em ramo superficial 

ou sensitivo e profundo ou motor (nervo interós-
seo posterior), inerva o músculo extensor radial 
longo do carpo. 

B) A anastomose entre o nervo mediano e ulnar na 
mão é chamada de anatomose de Martin-Gruber. 

C) O último ramo do nervo interósseo posterior iner-
va o músculo abdutor longo do polegar. 

D) O nervo mediano na porção proximal do braço si-
tua-se medial à artéria braquial. 

E) O nervo musculocutâneo possui origem das 
raízes cervicais C5, C6 e C7. 
 
 
 

12. Nas lesões dos tendões flexores: 
 

A) o ponto de sutura tipo Kessler modificado possui 4 
passadas. 

B) o ponto de sutura tipo Strickland possui 4 passa-
das. 

C) as lesões fechadas do flexor profundo na zona I, 
onde o tendão retrai, até a articulação interfalân-
gica proximal são classificadas como tipo I  na 
classificação de Leddy. 

D) as lesões na zona II apresentam o menor índice 
de aderência. 

E) a tenólise pode ser necessária após uma tenorra-
fia primária e deve ser realizada o quanto antes 
ao se suspeitar de aderência, independente do 
tempo decorrido da primeira cirurgia. 
 

13. No paciente com suspeita de fratura da coluna cervi-
cal alta, é CORRETO afirmar que: 

 
A) a linha de Wackenheim, traçada no Rx em perfil, 

pode ser determinada traçando-se uma linha reta 
na direção caudal a partir do clivo até a coluna 
vertebral superior; deverá ter 1 a 2 mm de distân-
cia da ponta do processo odontoide. 

B) nos adultos, a cortical anterior do processo odon-
toide deve ficar de 5 a 7 mm de distância da corti-
cal posterior do arco anterior do atlas para ser 
considerado um Rx normal. 

C) as fraturas do processo odontoide do axis são 
consideradas estáveis. 

D) a espondilolistese traumática do áxis, fratura do 
enforcado, é o tipo mais comum de fratura do 
áxis. 

E) as lesões do tipo I da espondilolistese traumática 
do áxis  apresentam luxação uni ou bilateral das 
facetas C2-C3. 
 

14. Em relação às síndromes de lesão da medula espinal, 
é CORRETO afirmar que: 

 
A) a síndrome de Brown-Séquard apresenta o prog-

nóstico menos favorável com perda ipsilateral da 
função motora e da propriocepção e contralateral 
da sensação tátil e dolorosa. 

B) a síndrome da medula central é mais comum nos 
jovens. 

C) a síndrome da medula posterior apresenta acome-
timento da sensibilidade à dor e temperatura. 

D) a síndrome da medula anterior acomete os dois 
terços anteriores da medula, incluindo os tratos 
espinotalâmico e corticoespinal, resultando perda 
total das funções motoras e sensoriais distais à 
lesão. 

E) a síndrome da medula central apresenta-se com 
paralisia flácida dos membros inferiores e espásti-
ca dos membros superiores. 

 
15. Em relação às fraturas e luxações da coluna toraco-

lombar, assinale a alternativa CORRETA. 
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A) No choque espinal ocorre hipotensão vascular 
com bradicardia. 

B) Na classificação de Denis, a coluna anterior vai do 
ligamento longitudinal anterior até o ligamento 
longitudinal posterior. 

C) O arco reflexo bulbocavernoso é mediado pelo 
cone medular e pelas três raízes sacrais inferio-
res. 

D) Nas lesões classificadas como C3, o cisalhamento 
é o principal fator deformante. 

E) Nas lesões do tipo B3 ocorre ruptura das partes 
moles posteriores. 
 

16. Nas fraturas e luxações do quadril: 
 

A) a manobra de Allis, para redução da luxação pos-
terior à tração, é aplicada com o joelho e quadril 
em extensão, depois se realiza a flexão do quadril 
e joelho e as rotações para se conseguir a redu-
ção. 

B) segundo a classificação de Pipkin, o tipo I consis-
te em luxação posterior com fratura da cabeça do 
fêmur superior à fóvea. 

C) a artéria circunflexa femoral lateral é responsável 
pelos ramos posteriores. 

D) as luxações posteriores irredutíveis podem ter a 
interposição das seguintes estruturas: lábio ace-
tabular, ligamento iliofemoral, ligamento redondo, 
cápsula, tendão do piriforme. 

E) o acesso anterior ou anterolateral utilizado nas lu-
xações anteriores irredutíveis, associadas ou não 
à fratura da cabeça do fêmur, é desenvolvido me-
dialmente ao reto femoral. 
 

17. Na avaliação inicial dos traumas no tornozelo: 
 

A) a radiografia da pinça maleolar (AP verdadeiro) é 
obtida com a perna rodada em 15 graus de rota-
ção interna. 

B) os ligamentos colaterais laterais são compostos 
pelo ligamento tibiofibular anterior, calcâneo fibu-
lar e o talofibular posterior. 

C) a camada superficial do ligamento deltoide é o es-
tabilizador medial primário da articulação do tor-
nozelo. 

D) o espaço vazio medial deve ser de 6mm. 
E) a lesão em supinação e rotação externa determi-

na inicialmente a fratura do maléolo medial pelo 
impacto do tálus no maléolo medial. 
 

18. Na doença de Legg-Calvé-Perthes: 
 

A) a osteotomia varizante e desrotatória está indica-
da para a cobertura de cabeças malformadas e 
com mais de 8 meses de evolução dos sintomas 
iniciais da doença. 

B) os cistos metafisários não são considerados um 
sinal da cabeça em risco. 

C) um quadril com abdução em dobradiça possui in-
dicação de osteotomia subtrocantérica valgizante. 

D) a classificação de Herring leva em conta a exten-
são da fratura subcondral na porção super-lateral 
da cabeça do fêmur. 

E) os paciente tipo C na classificação de Herring 
apresentam os melhores resultados a longo pra-
zo. 
 

19. Em relação ao tumor de células gigantes, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) As lesões são osteogênicas. 
B) O local mais acometido é a tíbia proximal, onde 

este tumor é mais agressivo. 
C) Na ressonância magnética ponderada em T1, a 

lesão apresenta-se brilhante. 
D) Não apresenta metástase. 
E) Ocorre tipicamente entre os 20 e 40 anos, com 

uma ligeira predominância no sexo feminino, sen-
do o fêmur distal o local mais comum. 
 

20. Dentre as neoplasias benignas: 
 

A) os condromas possuem cartilagem hialina imatu-
ra. 

B) o osteoma osteoide tem uma predileção pelo 
membro inferior.  

C) o cisto ósseo aneurismático costuma aparecer 
depois de quarta década de vida. 

D) os cistos unicamerais costumam acometer o  
fêmur distal. 

E) os osteocondromas tipicamente encontram-se na 
epífise dos ossos longos. 

 
21. Nas síndromes compartimentais no membro superior, 
 

A) a isquemia promove vasoconstrição e diminuição 
da permeabilidade capilar. 

B) o tipo I de Hoden na contratura isquêmica de 
Volkmann é ocasionado por trauma direto no 
compartimento afetado. 

C) o alongamento em Z dos flexores profundos está 
indicado na contratura isquêmica de Volkmann ti-
po Holden I grave. 

D) a descompressão dos dedos deve ser feita por in-
cisão em “zig-zag” de Brunner. 

E) a lesão muscular ocorre após 2 a 4 horas de is-
quemia, tornando-se irreversível passadas de 4 a 
12 horas. 
 

22. Com relação à deficiência longitudinal do rádio (mão 
torta radial), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Existe associação com a síndrome de Holt-Oram, 

que apresenta uma pancitopenia. 
B) Na classificação de Manske e Halikis do tipo III, o 

polegar encontra-se hipoplásico ou ausente, com 
a fise do terço distal do rádio ausente. 

C) Na classificação de Heikel, o tipo III é o mais co-
mum e possui bilateralidade em 50% dos casos. 
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D) O nervo mediano costuma estar desviado para 
ulnar, não apresentando risco durante as cirurgi-
as. 

E) Procura-se esperar até os dois anos de idade pa-
ra realizar uma abordagem cirúrgica quando indi-
cada. 
 

23. Na Doença de Dupuytren: 
 

A) os nódulos de Garrot encontram-se nas articula-
ções interfalângicas distais.  

B) os miofibroblastos produzem grande quantidade 
de colágeno tipo I na evolução da doença. 

C) a corda retrovascular, descrita por Thomine, cos-
tuma estar envolvida na doença e está associada 
a uma recorrência da deformidade em flexão da 
articulação interfalângica  proximal. 

D) o ligamento de Grayson não participa na formação 
da corda espiral. 

E) as mulheres costumam apresentar a doença mais 
precocemente e agressiva. 
 

24. Considerando a utilização da artroscopia do punho, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) É utilizada, principalmente, para diagnóstico, evi-

tando-se o tratamento das lesões.  
B) Na confecção do portal 3-4, a principal estrutura 

que pode ser lesionada é o nervo sensitivo radial. 
C) O artroscópio utilizado é de 4.5 mm. 
D) O portal 4-5 permite uma melhor visualização da 

fibrocartilagem triangular e a poção palmar dos li-
gamentos ulnocarpais. 

E) Está contraindicada nas fraturas do terço distal do 
rádio. 

 
25. Segundo o Diagrama de Lund-Browder, a área afeta-

da por queimadura correspondente à palma da mão 
do paciente espalmada é de:  

 
A) 1%. 
B) 3%. 
C) 5%. 
D) 7%. 
E) 9%. 

 
26. Paciente apresenta Superfície Corporal Queimada de 

8% por queimaduras de terceiro grau. Nesse caso, 
classifica-se como um paciente: 

 
A) pequeno queimado. 
B) médio queimado. 
C) mínimo queimado. 
D) grande queimado. 
E) com queimadura total. 

 
27. A zetaplastia, além de deslizar, transpõe e alonga, 

sendo usada na correção de cicatrizes retráteis e bri-
das. O ângulo ideal para maior deslizamento é:  

 

A) 45º. 
B) 30º.  
C) 75º. 
D) 60º.  
E) 15º. 

 
28. Sobre as denominações de enxertos, assinale a alter-

nativa CORRETA.  
 

A) Homoenxerto significa que o doador e o receptor 
são o mesmo indivíduo. 

B) Aloenxerto significa que o doador e o receptor são 
o mesmo indivíduo. 

C) Isoenxerto significa que o doador e o receptor são 
indivíduos diferentes, porém geneticamente idên-
ticos. 

D) Enxertos de pele total podem ser retirados de lo-
cais que não permitam, após a retirada, aproxi-
mação sem tensão das bordas da pele.  

E) Enxerto de pele parcial caracteriza-se pela retira-
da sem a parte mais profunda da derme na área 
doadora 
 

29. Com relação ao tema cicatrização de feridas, assinale 
a alternativa CORRETA.  

 
A) A fase inicial, também chamada de fase de produ-

ção de colágeno, confere resistência à pele. 
B) A fase de produção de colágeno inicia-se até 24 

horas após a lesão. 
C) A fase de epitelização procura reparar a lesão da 

superfície em direção à profundidade. 
D) A fase de contração da ferida procura reparar a 

lesão iniciando-se da área do centro e dirigindo-se 
para a área mais externa. 

E) A fase de cicatrização denominada “contração da 
ferida” deve-se à presença de células especializa-
das denominadas miofibroblastos. 
 

30. Segundo a classificação de Mathes & Nahai para reta-
lhos musculares, o tipo 3 corresponde a:  

 
A) dois pedículos dominantes. 
B) pedículo(s) dominante(s) com pedículo(s)  

menor(es). 
C) um pedículo vascular. 
D) pedículos vasculares segmentados. 
E) um pedículo dominante e pedículos secundários 

segmentados. 
 

31. Sobre os pilares craniofaciais, assinale a alternativa 
CORRETA.  

 
A) São em número de 6, sendo 4 laterais e 2 cen-

trais. 
B) São em número de 6, sendo 4 centrais e 2 late-

rais. 
C) São em número de 4, sendo 2 centrais e 2 laterais 

(1 superficial e 1 profundo). 
D) São em número de 4, sendo 2 laterais e 2 centrais 

(2 superficiais e 2 profundos). 
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E) São em número de 4, sendo 1 central, 2 laterais e 
1 profundo. 
 

32. Os anéis craniofaciais são estruturas de osso com-
pacto e resistente, distribuídos horizontalmente. Sobre 
o assunto, é CORRETO afirmar que:  

 
A) o setor superficial do anel médio envolve parte 

das apófises orbitais externas do osso frontal até 
as apófises clinoides anteriores.  

B) o anel inferior inicia-se no osso temporal e segue 
até o seio esfenoidal. 

C) o setor superficial do anel superior dá a volta no 
crânio, passando pela apófise externa do osso 
occipital, reborda orbital superior e glabela. 

D) o anel inferior dá a volta no crânio, passando obli-
quamente pelas apófises externas do osso occipi-
tal, arcos zigomáticos e rebordas orbitais inferio-
res. 

E) são em número de quatro, sendo o superior, o in-
ferior, o médio e o hipoglosso. 
 

33. As incidências radiográficas apropriadas para verifica-
ção de fratura de arco zigomático são:  

 
A) Watson e Clyde. 
B) Zanca e Bunnel. 
C) Towner e Reverchon. 
D) Water e Hirtz. 
E) Haas e Grashey. 

 
34. A fratura conhecida como Lefort I traduz:  
 

A) fratura de arcos zigomáticos. 
B) fratura transversa da maxila. 
C) separação da maxila e complexo nasal. 
D) disjunção craniofacial. 
E) fratura de côndilo maxilar. 

 
35. Segundo a NPUAP (National Perssure Ulcer Advisory 

Panel, 2007), o estágio 3 refere-se à:  
 

A) perda parcial de substância cutânea, com depres-
são ulcerosa com leito rosa-avermelhado, sem 
crosta. 

B) perda completa da pele com exposição de osso, 
músculo ou tendão. 

C) presença de secreção serossanguinolenta, com 
fundo brilhante ou seco, sem crosta ou sangra-
mento 

D) pele com eritema que não cede à compressão di-
gital, localizada usualmente sobre uma proemi-
nência óssea. 

E) perda total de tecido, sendo que a gordura subcu-
tânea pode ser visível, mas não o osso, tendão ou 
músculo. 
 

36. A respeito do retalho antebraquial (chinês):  
 

A) baseia-se em ramos perfurantes da artéria bra-
quial. 

B) o fluxo nesse tipo de retalho será retrógrado, as-
sim como ocorre quando usado como retalho livre. 

C) é vedado o uso como retalho livre. 
D) trata-se de um retalho fasciocutâneo. 
E) baseia-se em ramos perfurantes dos arcos palma-

res. 
 
37. O retalho de Moberg é um tipo de retalho:  
 

A) pediculado peninsular. 
B) ao acaso. 
C) em ilha. 
D) livre. 
E) inguinal. 

 
38. O retalho escapular:  
 

A) possui duas artérias e uma veia no pedículo. 
B) é um retalho de pequenas dimensões. 
C) é nutrido pela artéria circunflexa escapular, que é 

ramo da artéria escapular. 
D) é do tipo osteofascial. 
E) é contraindicado retirá-lo de forma transversa.  

 
39. O retalho livre anterolateral da coxa é baseado em 
 

A) ramos perfurantes da artéria ilíaca externa. 
B) ramos perfurantes septocutâneos da artéria lateral 

da coxa. 
C) perfurantes septocutâneos da artéria ilíaca inter-

na. 
D) perfurantes miocutâneas da artéria lateral da  

coxa. 
E) perfurantes septocutâneas ou miocutâneas da ar-

téria femoral circunflexa lateral. 
 

40. Sobre o Retalho do Músculo Serrátil, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) O ramo nutriente é da artéria torácica. 
B) Em seu pedículo verifica-se uma artéria para duas 

veias. 
C) Utiliza-se das duas primeiras indentações do 

músculo serrátil. 
D) É um retalho mais espesso em relação ao múscu-

lo grande dorsal. 
E) Se for necessária a remoção total do músculo, a 

escápula não será afetada, desde que os múscu-
los romboides estejam íntegros. 

 
41. Acerca do Retalho do Músculo Grande Dorsal, assina-

le a alternativa CORRETA.  
 

A) Basicamente, é do tipo muscular, mas pode ser 
também miofasciocutâneo. 

B) Não é possível retirar o músculo em toda a sua 
extensão. 

C) A artéria nutriente é a artéria paraespinhal toraco-
lombar. 
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D) Em seu pedículo constam duas artérias e duas 
veias. 

E) É um retalho de pequenas dimensões. 
 

42. No que diz respeito ao Retalho Lateral do Braço, assi-
nale a alternativa CORRETA.  

 
A) É nutrido pela artéria tricipital. 
B) A largura máxima que permite o fechamento pri-

mário da área doadora é de 12 a 14 cm. 
C) Pode ser retirado com segmento ósseo distal do 

úmero e porção lateral do tríceps. 
D) É nutrido pela artéria colateral ulnar posterior. 
E) É utilizado mais frequentemente em sua forma 

muscular. 
 
43. Sobre o Retalho da Artéria Interóssea Posterior,  

é CORRETO afirmar que: 
 

A) é do tipo muscular. 
B) a largura máxima para retirada é de 12 cm. 
C) em geral, o fluxo utilizado é em sua forma anteró-

grada. 
D) o pedículo poderá ser a comunicação entre a arté-

ria interóssea posterior com a anterior. 
E) é utilizado para cobertura de grandes áreas, es-

pecialmente as da face lateral do braço. 
 

44. O Retalho de Littler  
 

A) deve ser utilizado com parcimônia em locais de 
pressão, pois é desprovido de sensibilidade. 

B) é utilizado como cobertura dos defeitos da palma. 
C) possui como artéria nutriente a radial. 
D) é fasciocutâneo, mas pode ser osteofasciocutâ-

neo. 
E) é um retalho limitado à face anterolateral do dedo. 

 
45. O Retalho do tipo Cross-Finger 
 

A) apresenta como área doadora a região palmar do 
dedo. 

B) é um retalho ao acaso. 
C) é do tipo fasciocutâneo. 
D) apresenta como pedículo a artéria digital. 
E) apresenta como pedículo a artéria palmar superfi-

cial. 
 

46. O Retalho de Atasoy 
 

A) é do tipo miocutâneo. 
B) apresenta como ramo nutriente a artéria interós-

sea dorsal. 
C) é utilizado para cobertura de defeitos do dedo vi-

zinho. 
D) localiza-se na região volar da extremidade distal 

dos dedos. 
E) é desprovido de sensibilidade. 

 
 

47. O Retalho da Primeira Comissura do Pé 
 

A) é do tipo miocutâneo. 
B) sua artéria nutriente é a tibial posterior. 
C) apresenta semelhança com o tipo cutâneo da re-

gião volar da mão. 
D) é obtido do segundo dedo, podendo se estender 

até o terceiro pododáctilo. 
E) no seu pedículo constam duas artérias. 

 
48. Sobre o Retalho Inguinal, assinale a alternativa  

CORRETA. 
 

A) É do tipo cutâneo. 
B) A artéria nutriente localiza-se 6 cm abaixo do li-

gamento inguinal. 
C) É vedada a utilização na forma livre. 
D) A área receptora precisa ficar unida no mínimo se-

te dias à área doadora para que haja a autonomi-
zação do retalho. 

E) Apresenta como artéria nutriente a circunflexa ilí-
aca superficial. 
 

49. Sobre Retalho da Artéria Primeira Metacarpiana Dor-
sal, é CORRETO afirmar que: 

 
A) localiza-se na borda radial do segundo metacarpo, 

no dorso da falange proximal do dedo indicador. 
B) apresenta no pedículo duas artérias e duas veias.  
C) seu uso principal é para a cobertura dos defeitos 

da palma da mão. 
D) a área doadora é fechada primariamente. 
E) é do tipo fascial. 

 
50. A síndrome da embolia gordurosa é mais comum: 
 

A) em pessoas acima dos 40 anos. 
B) em homens, quatro vezes mais do que em mulhe-

res. 
C) quando a fratura do fêmur é unilateral. 
D) quando a fratura do fêmur é exposta. 
E) após o uso de hastes intramedulares não fresa-

das.  
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