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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 30. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas 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 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: 4 horas 
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 Anote o seu gabarito.          
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1. São alterações anatômicas e fisiológicas que 
contribuem para o envelhecimento da face: 

 
A) Absorção óssea e ptose tecidual. 
B) Alongamento muscular e atrofia cutânea. 
C) Exoftalmia senil e manchas cutâneas. 
D) Hipertrofia gordurosa e flacidez cutânea. 
E) Manchas cutâneas e esclerose óssea. 

 
2. Em relação às úlceras de pressão, leia as assertivas 

a seguir: 
 

I. São comuns na região do dorso do hálux. 
II. São muito dolorosas e ocorrem com frequência 

sobre o tornozelo. 
III. Podem ser confundidas com carcinoma 

escamoso. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

A) III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) I e III. 
E) I. 

 
3. No desenvolvimento embriológico do membro 

superior, a deficiência na apoptose digital está 
relacionada a(às) 

 
A) polidactilia. 
B) sindactilia. 
C) bandas de constrição congênita. 
D) doença de Madelung. 
E) deficiência longitudinal do rádio. 

 
4. Na reconstrução mamária com o músculo reto 

abdominal, a vascularização do retalho é feita por: 
 

A) vasos xifóideos. 
B) vasos perfurantes locais. 
C) artéria circunflexa ilíaca. 
D) vasos epigástricos superiores. 
E) artéria pudenda externa. 

 
5. São considerados medidas e ângulos ideais para o 

nariz: 
 

A) O ângulo nasofascial é de 10 a 15°. 
B) As narinas devem ser menores que 1/8 do 

tamanho do lóbulo nasal. 
C) O ângulo entre o nariz e o lábio superior deve 

variar de 90 a 110°. 
D) As asas nasais devem estar em linha com os 

cantos laterais das pálpebras. 
E) A columela deve estar 2 a 3 mm mais alta que as 

narinas. 
 
6. De acordo com a classificação de Tanzer para as 

deformidades congênitas da orelha, o tipo mais 
comum é a: 

 
A) orelha constrita. 
B) criptotia. 

C) microtia. 
D) anotia. 
E) orelha de abano. 

 
7. Em relação às fissuras lábiopalatais, assinale a 

CORRETA: 
 

A) A incidência é maior na raça negra e menor na 
nipônica. 

B) A labiopalatina mais comum é a transforaminal 
bilateral. 

C) A etiologia mais comum é a traumática. 
D) A labial é mais comum no sexo masculino e a 

palatal no feminino. 
E) Os fatores ambientais não contribuem na 

etiopatogenia. 
 
8. É considerada contraindicação para o uso de laser de 

CO2 na face: 
 

A) Sequela de acne. 
B) Rugas. 
C) Uso de isotretinoína nos últimos 2 anos. 
D) Cicatrizes. 
E) Telangiectasias. 

 
9. Um paciente com queimaduras de 2º grau em 20% 

da superfície corporal queimada é considerado 
  

A) grande queimado. 
B) pequeno queimado. 
C) leve queimado. 
D) médio queimado. 
E) pequeno queimado desde que a queimadura 

inclua as mãos. 
 
10. De acordo com a classificação de Mathes & Nahai 

para retalhos musculares, o tipo I refere-se a 
 

A) um pedículo vascular. 
B) dois pedículos dominantes. 
C) pedículos dominantes com pedículos menores. 
D) três pedículos dominantes. 
E) vários pedículos menores. 

 
11. No retalho randomizado da pele, a vascularização é 

proveniente do(a) 
 

A) artéria septo cutânea. 
B) vascularização linfática. 
C) veia retrógrada muscular. 
D) artéria intradérmica. 
E) plexo dérmico e subdérmico. 

 
12. Em relação à biologia da cicatrização da pele. A 

formação do coágulo ocorre na fase de: 
 

A) inflamação. 
B) cicatrização propriamente dita. 
C) hemostasia. 
D) contração da ferida. 
E) remodelação da ferida. 
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13. O hiponíquio está localizado: 
 

A) na prega lateral. 
B) na prega proximal . 
C) logo abaixo da lâmina ungueal. 
D) próximo à cutícula. 
E) próximo à lúnula. 

 
14. Os melanócitos são encontrados na camada da 

epiderme 
 

A) córnea. 
B) basal. 
C) granulosa. 
D) espinhosa. 
E) neural. 

 
 

15. O triângulo de Burrow está mais bem indicado para 
corrigir o excesso de pele no retalho randomizado 

 
A) de transposição. 
B) de avanço. 
C) tubular. 
D) de rotação. 
E) à distância. 

 
16. Sobre a osteocondrite dissecante do joelho, assinale 

a CORRETA: 
 

A) Mais comum no côndilo medial próxima da 
inserção do cruzado posterior. 

B) É a segunda fonte mais comum de corpos livres 
no joelho. 

C) Mais comum em mulheres. 
D) Mais comum na infância. 
E) É decorrente de lesões neurológicas. 

 
17. Participa da formação do arco acromial do ombro: 
 

A) ligamento coracoclavicular. 
B) músculos do manguito rotador. 
C) porção anterior da cabeça do úmero. 
D) porção longa do bíceps. 
E) porção anteroinferior do acrômio. 

 
18. Em relação às contraturas do cotovelo, assinale a 

CORRETA: 
 

A) O arco de movimento considerado funcional é de 
40° a 140°. 

B) Contraturas em flexão de 30° prejudicam a 
função significativamente. 

C) Arcos de movimento inferiores a 100° devem ser 
tratados inicialmente com cirurgia. 

D) A sequela de fratura intra-articular é considerada 
causa extrínseca da perda de movimento do 
cotovelo. 

E) A amplitude de movimento de 100° é considerada 
funcional. 

 
19. Na artrose secundária do quadril são fatores que 

alteram a matriz cartilagínea: 
 

A) infecção bacteriana. 
B) tuberculose. 
C) espondilite Anquilosante. 
D) hemocromatose. 
E) impactofemoro-acetabular. 

 
 

20. De acordo com a classificação de Rockwood para as 
lesões acromioclaviculares, quando há ruptura dos 
ligamentos e a parte distal da clavícula está inferior 
ao processo coracoide e posterior ao tendão do 
bíceps e do coracobraquial, considera-se tipo 

 
A) V. 
B) VI. 
C) IV. 
D) III. 
E) II. 

 
21. Na osteomielite hematogênica aguda a distribuição 

etária nas crianças é bimodal e ocorre 
 

A) abaixo de 2 anos e entre 8 e 12 anos. 
B) recém-nascidos e entre 5 e 7 anos. 
C) entre 2 e 3 anos e após os 12 anos. 
D) entre 2 e 4 anos e após os 7 anos. 
E) abaixo de 1 ano e entre 7 e 10 anos. 

 
22. O tumor ósseo benigno, em que o tecido medular e 

ósseo é substituído por tecido fibroso e pequenas 
espículas ósseas trançadas, deverá ser identificado 
como: 

 
A) histiocitoma fibroso benigno. 
B) desmoide periostal. 
C) displasia fibrosa. 
D) fibroma não ossificante. 
E) defeito cortical fibroso. 

 
23. Em relação à biomecânica do joelho, particularmente 

sobre os eixos mecânico e dinâmico (de carga), 
marque a alternativa CORRETA. 

 
A) Coincidem tanto durante a marcha como quanto 

na bipedestação. 
B) No apoio monopodal o eixo mecânico é 

deslocado para a parte lateral do joelho. 
C) Os eixos mecânico e dinâmico (de carga) 

somente coincidem no apoio monopodal. 
D) No apoio monopodal o eixo dinâmico passa no 

centro da articulação do joelho. 
E) Os eixos mecânico e dinâmico (de carga) 

somente coincidem na bipedestação. 
 
24. Sobre a avaliação radiográfica da escoliose, assinale 

a CORRETA: 
 

A) As incidências PA e perfil devem incluir desde o 
início da coluna torácica até os grandes 
trocânteres. 

B) Os órgãos em maior risco de irradiação são os 
ovários em maturação. 

C) Somente o sinal de Risser é suficiente para 
determinar a maturidade esquelética. 
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D) Os métodos de Nash, Moe e de Perdriolle 
determinam a rotação vertebral. 

E) O equilíbrio sagital é verificado na incidência PA 
de coluna total. 

 
 

25. No hálux valgo interfalângico, a osteotomia isolada 
da falange proximal (Akin) estará mais bem indicada 
no paciente 

 
A) adulto com hálux valgo de 35° e ângulo  

intermetatarsal de 20°. 
B) acima de 55 anos de idade com hálux valgo  de 

20° e ângulo intermetatarsal de 10°. 
C) com artrite reumatoide. 
D) com subluxação lateral do sesamoide tibial com 

mais de 50% de largura. 
E) com artrose da articulação metatarsofalângica. 

 
26. Sobre o retalho em ilha da artéria interóssea 

posterior, descrito por Zancolli, é CORRETO afirmar. 
 

A) É baseado num ramo perfurante localizado entre 
o extensor comum dos dedos e o extensor 
próprio do quinto dedo. 

B) É indicado para cobertura cutânea de defeitos na 
mão ao redor de 9 X 11 cm. 

C) O pivô de rotação do retalho está localizado 
cerca de 20 cm do polo distal da ulna. 

D) O ponto mais proximal do retalho encontra-se 
cerca de 20 cm do epicôndilo lateral. 

E) O retalho leva junto o ramo do nervo interósseo 
posterior. 

 
27. De acordo com a classificação de Morrey (Mayo). as 

fraturas do olécrano multifragmentadas e desviadas 
sem luxação são classificadas como 

 
A) tipo II B  e apresentam bom prognóstico. 
B) tipo I e apresentam bom prognóstico. 
C) tipo II A  e apresentam bom prognóstico. 
D) tipo III A e apresentam prognóstico reservado. 
E) tipo III B e apresentam prognóstico reservado. 

 
 
28. Sobre a síndrome compartimental aguda (SCA), 

assinale a CORRETA: 
 

A) O ferimento da fratura exposta descomprime os 
compartimentos da região. 

B) Com frequência, após a manipulação e gesso de 
uma fratura de antebraço, a criança queixa-se de 
dor exagerada confundindo o diagnóstico de 
SCA. 

C) A incidência da SCA é maior nas fraturas 
expostas do que nas fraturas fechadas da tíbia. 

D) As fasciotomias endoscópicas têm resultado 
superior às convencionais. 

E) As dermatomias não são necessárias para 
descomprimir os compartimentos na SCA. 

 
29. Em relação às lesões da pelve em crianças, leia as 

assertivas a seguir: 
 

I. A pelve da criança absorve melhor a energia do 
trauma do que a do adulto. 

II. Raramente as lesões da pelve na criança são 
associadas a outras fraturas fora da pelve. 

III. A maior quantidade de cartilagem e a maior 
espessura do periósteo na pelve da criança 
ocasionam maior tendência a fraturas na pelve. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 

 
A) I e II. 
B) I. 
C) II e III. 
D) II. 
E) III. 

 
 
30. As fraturas transtrocanterianas do fêmur serão 

consideradas instáveis quando 
 

A) apresentarem tendência ao valgo. 
B) a parte posteromedial permanecer intacta. 
C) a parte posteromedial apresentar pouca 

cominuição. 
D) houver envolvimento do grande trocânter. 
E) apresentarem tendência ao varo. 
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