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INSTRUÇÕES 

 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem: 

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4h, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do 

início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura). Solicitamos que os dois últimos candidatos 

retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.  

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal. 

5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. O gabarito será divulgado no dia 29/06/2009, até as 15 horas na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano 

Fischer, n° 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br . 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. 
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Avareza na ficção 
                                                                                                            Moacyr Scliar 
               
           Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários, 
............... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali 
ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos 
remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por 
causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito 
agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é) 
associado ....... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da 
chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o 
dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso. 
             Aos escritores essas coisas não poderiam passar ___________, mesmo porque muitos deles 
tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoievski (1821 - 1881) 
viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar 
que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o 
Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia O mercador de Veneza, do fim do século XVI. 
Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao 
desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não 
podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo 
desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta 
dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este 
se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e 
grotesco para ser respeitado. 
            Outro usurário que aparece na peça O avarento (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é 
Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante, 
apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele 
quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se 
inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido 
pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir 
às pessoas que amam. 
            Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais 
conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de Um conto de Natal (1843), um homem velho, egoísta, 
insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que ________ bondade e generosidade. Scrooge 
maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de 
Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se 
generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em Silas Marner, novela de George Eliot (1819-1880) que usava 
o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um _____________ que prefere o ouro ........... pessoas, 
aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino 
Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em Eugénie Grandet (1900), de Balzac, somos 
apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo 
sobrinho  pobre.  
            Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade 
repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os 
séculos  incólume. 
 

Texto adaptado de: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos - Acesso em 04/06/2009 
 
QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa  
corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 
07 e 35 na ordem em que aparecem. 
 
A) nos quais – à – às 
B) aos quais – à – a 
C) em que – a – as 
D) dos quais – à – do que 
E) os quais – na – de que 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas tracejadas das 
linhas 10, 31 e 35. 
 
A) desapercebidas – invoca – filantropo 
B) despercebidas – evoca – misantropo  
C) desinformadas – convoca – filantropo 
D) desatentas – avoca – misantropo 
E) desprevenidas – chama – filantropo 
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QUESTÃO 03 – Quando se lê que o dinheiro é uma 
ficção (linha 04), pode-se inferir que 
 
A) é a partir dos  textos ficcionais que refletimos 

sobre o poder simbólico, porém terrível,  do 
dinheiro. 

B) personagens repulsivas e patéticas das obras de 
ficção costumam apresentar obsessão pelo 
dinheiro. 

C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é 
assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro 
de valor irrisório não desperta nosso interesse. 

D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; 
nós é que lhe atribuímos valor e importância. 

E) os grandes escritores, por causa disso, sempre 
usaram esse tema nas suas obras. 

 
 
QUESTÃO 04 – Sobre o texto foram feitas as 
seguintes considerações. 
 

I – Honoré de Balzac (linha 11), Fiódor 
Dostoievski (linha 11) e William Shakespeare (linha 
14) foram escritores notáveis, mas todos viviam 
atolados em dívidas. 

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo 
desprezado e marginalizado por causa de sua religião 
e de sua pobreza. 

III – Jean Baptiste Molière (linha 22) e 
Charles Dickens (linha 29) escreveram obras que 
retratam a mesquinharia humana, mas – ao final 
delas – o bem triunfa sobre o mal. 

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida 
adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a 
uma das principais características da fase anal, uma 
etapa do desenvolvimento infantil. 
 
Quais encontram suporte no texto? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que contém 
uma informação incorreta a respeito do texto. 
 
A) Muitos escritores, do passado e da atualidade,  

passam por problemas relacionados a dinheiro. 
B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos 

de grande desvalorização da moeda. 
C) Casualmente ou não, todos os escritores que 

trataram da avareza em suas obras tinham 
problemas financeiros. 

D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida 
aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar 
empréstimos de usurários.   

E) Nas obras de Charles Dickens, os avarentos 
costumam aparecer. 

  
 
 
 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que propõe 
uma substituição para as expressões Embora  (linha 
01) e mesmo porque  (linha 10), respectivamente,  
sem provocar alterações sintáticas nem semânticas 
no texto. 
 
A) Apesar de – se bem que 
B) Mesmo que – já que  
C) Ainda que – inclusive 
D) Não obstante – apesar de que 
E) Contudo - pois 
 
 
QUESTÃO 07 – O advérbio ali (linha 02), e os 
pronomes -las (linha 03) e Isso (linha 03) referem-se, 
respectivamente, a 
 
A) nas sarjetas das ruas (linha 02) – moedas (linha 

02) –  Era muito comum ver moedas nas sarjetas 
das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que 
ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para 
apanhá-las (linhas 02 a 03). 

B) ruas (linha 02) – sarjetas (linha 02) - ninguém se 
dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las 
(linha 03). 

C) sarjetas (linha 02) – moedas (linha 02) –  ninguém 
se dava ao trabalho (linha 03). 

D) moedas (linha 02) – moedas (linha 02) – um fato 
básico da economia e da vida social  (linha 04). 

E) nas sarjetas (linha 02) – ruas (linha 02) – o 
dinheiro é uma ficção (linha 04) 
 
 

Instrução – Considere a seguinte frase, retirada 
do texto, para resolver as questões 08 e 09.  
 

Não é de admirar que avarentos tenham dado 
grandes personagens da ficção. (linhas 12 e 13 do 
texto) 

 
QUESTÃO 08 – A forma verbal tenham dado pode 
ser substituída, desconsiderando-se possíveis 
alterações semânticas, por qualquer das alternativas  
seguintes, EXCETO: 
 
A) deram 
B) derem 
C) deem 
D) vieram a dar 
E) dão 
 
 
QUESTÃO 09 – A expressão que substitui Não é de 
admirar que,  mantendo seu valor semântico, é 
 
A) É admirável que 
B) Não é notado que 
C) Não surpreende o fato de que 
D) Admiravelmente, 
E) Surpreendentemente, 
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QUESTÃO 10 – Sobre a pontuação do texto foram 
feitas as seguintes considerações. 
 

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) 
separa uma oração reduzida deslocada da oração 
principal. 

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está 
separando orações coordenadas assindéticas. 

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem 
uma explicação ao que foi apresentado antes. 

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula 
da linha 18 separam uma expressão que tem a 
função de aposto. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 11 – Considere as seguintes 
possibilidades de substituições no texto. 
 

I – Na linha 03, se a palavra  trabalho for 
substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-
se condições para ocorrência de crase. 

II – Na linha 16, se a expressão grupo dos 
judeus for substituída por “comunidade judaica”, 
criam-se condições para a ocorrência de crase. 

III – Na linha 10, se a palavra escritores for 
passada para o  feminino, criam-se condições para a 
ocorrência da crase. 

IV – Na linha 27, se a forma verbal unir fosse 
substituída por “casar”, não haveria necessidade de 
se fazerem outras alterações na frase para se manter 
a correção sintática. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa em que a 
palavra porque está  aplicada tal qual o segmento 
(...) ali ficavam porque valiam tão pouco (...) (linhas 
02 e  03). 
 
A) A razão porque se atrasou é particular. 
B) Atrasou-se porque teve um contratempo. 
C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se. 
D) Ontem, porque você se atrasou? 
E) Não sabemos o porque de tanto atraso. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 – No texto, ele (linha 05) remete a 
dinheiro (linha 04); o pai da psicanálise (linha 07) 
remete a Freud  (linha 06) e muitos deles (linha 10) 
remete a  escritores (linha 10). Esse processo de 
substituição necessário para a construção orgânica 
de um texto, denomina-se 
 
A) coesão. 
B) coerência. 
C) clareza. 
D) concisão. 
E) correção. 
 
 
QUESTÃO 14 – Como se pode ver em todas essas 
obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma 
personalidade repulsiva ou patética. (linhas 40 e 41) 
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
apresenta o mesmo valor semântico que na frase 
acima. 

 
A) Ele é rápido como um raio. 
B) Como seu irmão, ele também escolheu a 

medicina. 
C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em 

casa. 
D) Ele não era tão ingênuo  como sua irmã. 
E) Como disse o professor, amanhã não haverá 

aula. 
 
 
QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta 
uma palavra cujo sentido destoa do sentido das 
demais. 
 
A) Avareza (título) 
B) avarento (linha 09) 
C) caricatural (linha 09) 
D) mesquinho (linha 23) 
E) sovina (linha 38)  
 
 
QUESTÃO 16 – A palavra avareza é grafada com Z 
por determinação de uma regra ortográfica; essa 
mesma regra está corretamente aplicada em  todas 
as palavras a seguir, EXCETO: 
 
A) pequenez 
B) poetiza 
C) grandeza 
D) destreza 
E) beleza 
 
QUESTÃO 17 – Se a palavra poder (linha 41) for 
passada para plural, quantas outras palavras, em 
toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de 
concordância? 
 
A) Nove. 
B) Oito. 
C) Sete. 
D) Seis. 
E) Cinco. 
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QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma palavra com prefixo de negação. 
 
A) desprezado (linha 16)  
B) inadimplente (linha 20) 
C) desesperado (linha 20) 
D) inquietar (linha 26) 
E) insensível (linha 31) 
 
QUESTÃO 19 – A vírgula da linha 40 ocorre pela 
mesma razão que a vírgula da linha 
 
A) 04. 
B) 12 (primeira ocorrência). 
C) 13 (primeira ocorrência). 
D) 22 (primeira ocorrência). 
E) 23 (primeira ocorrência). 
 
 
QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa em que a regra 
que  justifica o acento gráfico está incorreta. 
 
A) têm (linha 13) – oxítona terminada em em. 
B) contraídas (linha 17) – i tônico em hiato com a 

vogal anterior. 
C) dívidas (linha 20) – proparoxítona 
D) Além (linha 30) – oxítona terminada em em em. 
E) Félix (linha 45) – paroxítona terminada em x. 
 
 
 

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 21 – De acordo com o Código Civil 
Brasileiro, em relação ao casamento, indique a 
alternativa incorreta:  
 
A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, 

com base na igualdade de direitos e deveres 
entre os cônjuges. 

B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é 
necessária a autorização de seus  pais ou de 
seus representantes  legais para a realização do 
casamento. 

C) excepcionalmente, será permitido o casamento de 
quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar 
imposição ou cumprimento de pena criminal  ou 
em caso de gravidez. 

D) nos casos em que o nubente depende de 
autorização dos pais para a realização do 
casamento, se for verificada a divergência entre 
estes, é assegurada a possibilidade de recorrer 
ao juiz para solução do desacordo. 

E) a autorização para o casamento, uma vez 
concedida, não admite revogação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 – O prazo para ser intentada a ação  
de anulação do casamento por erro essencial sobre a 
pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do 
casamento, é de: 
 
A) 180 dias. 
B) 1 ano. 
C) 2 anos. 
D) 3 anos. 
E) 4 anos. 
 
 
QUESTÃO 23 – De acordo com o disposto na Lei do 
Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que: 
 
A) o divórcio não modificará os direitos e deveres 

dos pais em relação aos filhos. 
B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na 

sentença não poderão ser alterados 
posteriormente, pois são definitivos. 

C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos 
imediatos. 

D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a 
união conjugal renunciando aos efeitos do 
divórcio. 

E) a separação judicial e o divórcio são figuras 
jurídicas equivalentes. 

 
 
QUESTÃO 24 – De acordo com o Código Penal, não 
é considerada pena restritiva de direito: 
 
A) prestação de serviços à comunidade. 
B) detenção em regime semi-aberto. 
C) limitação de fim de semana. 
D) interdição temporária de direitos. 
E) perda de bens e valores. 
 
 
QUESTÃO 25 – Em relação à suspensão  condicional 
da pena, é  incorreto afirmar que: 
 
A) para a sua aplicação  o condenado não deve ser 

reincidente em crime doloso. 
B) deve ser verificada a conduta social e 

personalidade  do condenado. 
C) para a concessão deste benefício não pode o 

condenado ter sofrido anteriormente condenação 
em pena de multa. 

D) a suspensão condiciona da pena não se estende 
às penas restritivas de direitos nem à multa. 

E) a suspensão condicional da pena poderá ser 
revogada, se presente a condições legais para a 
sua revogação. 

 
 
QUESTÃO 26 – Não é considerado órgão do Poder 
Judiciário do Estado: 
 
A) o Tribunal de Justiça. 
B) o Tribunal de Alçada. 
C) os Juizados Especiais. 
D) os Tribunais do Júri. 
E) os Juízes de Direito. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
QUESTÃO 27 – Nas fraturas da diáfise do fêmur em 
crianças na idade entre 6 (seis) e 10 (dez) anos, é 
aceitável: 
 
A) varo/valgo de até 10 (dez) graus, angulação 

anterior/posterior de até 15 (quinze) graus e 
encurtamento de até 15 (quinze) milímetros. 

B) varo/valgo de até 25 (vinte e cinco) graus, 
angulação anterior/posterior de até 25 (vinte e 
cinco) graus e encurtamento de até 15 (quinze) 
milímetros. 

C) varo/valgo de até 15 (quinze) graus, angulação 
anterior/posterior de até 20 (vinte) graus e 
encurtamento de até 20 (vinte) milímetros. 

D) varo/valgo de até 5 (cinco) graus, angulação 
anterior/posterior de até 10 (dez) graus e 
encurtamento de até 10 (dez) milímetros. 

E) varo/valgo de até 20 (vinte) graus, angulação 
anterior/posterior de até 10 (dez) graus e 
encurtamento de até 20 (vinte) milímetros. 

 
 

 
QUESTÃO 28 – No pé torto congênito é verdadeiro 
afirmar que: 
 

I. A articulação talo-calcaneana está alterada e 
o calcaneo é a principal causa da 
deformidade. 

II. As articulações talo-navicular e 
calcaneocuboidea estão alteradas e o 
astrágalo é a principal causa da deformidade. 

III. No método Ponseti, a correção gessada se dá 
na seguinte ordem: correção do cavo, 
correção do varo e adução e correção do 
equino. 

IV. No tratamento cirúrgico é importante fazer uma 
hipercorreção do pé para evitar possíveis 
recidivas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 – No  “Dorso Curvo”  está correto: 
 

I. encunhamento maior que 5 (cinco) graus em 
pelo menos 3 vértebras apicais e geralmente 
associado à escoliose toracolombar esquerda 
de pequeno grau angular entre 15 (quinze) 
graus e 20 (vinte) graus de Cobb. 

II. colete gessado é indicado nas deformidades 
flexíveis menores que 60 (sessenta) graus de 
Cobb. 

III. tratamento cirúrgico é indicado nas 
deformidades acima de 70 (setenta) graus de 
Cobb,   acessando a coluna por via posterior. 

IV. a dor se localiza no ápice da cifose ou na 
coluna lombar e os músculos da cintura 
escapular  estão hipotróficos, com 
encurtamento dos flexores dos quadris e dos 
isquiotibiais. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 

QUESTÃO 30 – Na Síndrome da cauda eqüina aguda 
o quadro clássico é: 
 
 
A) dor perineal e perianal em sela, achados 

neurológicos normais em repouso e presentes 
com o caminhar ou com a manobra de extensão 
da coluna lombar. 

B) lombalgia intensa que alivia quando senta ou 
deita, mas piora na descida. 

C) dor intensa nos membros inferiores com reflexos 
profundos normais  e bom desempenho na 
bicicleta ergométrica. 

D) anestesia em sela, retenção urinária, obstipação, 
ciatalgia contínua e anestesia plantar. 

E) ciatalgia intermitente, claudicação neurogênica e 
incontinência urinária. 

 
 
 
QUESTÃO 31 – Na fratura da estilóide ulnar em um 
adolescente esqueleticamente maduro, é correto 
afirmar que: 
 
A) a fratura da estilóide ulnar não causa sintomas 

nem afeta o resultado funcional. 
B) deve ser tratada com aparelho gessado . 
C) só operar quando for fratura exposta ou quando 

houver compressão do semilunar ou do piramidal 
sobre a porção distal da ulna. 

D) só operar quando for fratura exposta. 
E) deve ser fixada cirurgicamente quando a fratura 

for na base da estilóide e houver deslocamento 
acentuado. 
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QUESTÃO 32 – Na osteoporose senil encontram-se: 
 
A) atividade de osteoclastos aumentada, maior 

reabsorção óssea, ritmo de perda óssea rápido e 
cálcio normal no sangue. 

B) atividade de osteoclastos diminuída, menor 
formação óssea, ritmo de perda óssea lento e 
cálcio normal no sangue. 

C) atividade de osteoclastos aumentada, maior 
reabsorção óssea e cálcio no sangue diminuído. 

D) atividade de osteoclastos aumentada, maior 
reabsorção óssea e densidade óssea maior que 2 
(dois) desvios-padrão na densitometria óssea. 

E) atividade de osteoclastos diminuída, menor 
formação óssea, cálcio no sangue diminuído e 
densidade óssea maior que 2 (dois) desvios-
padrão na densitometria óssea. 

 
 
QUESTÃO 33 – Paciente com artroplastia total do 
joelho, tendo em sua última revisão realizado exame 
de imagem que mostrou que a haste está frouxa e 
que há falhas cavitárias na tíbia proximal, acaba 
fraturando a tíbia adjacente à haste, com mínimo 
deslocamento. Nessa situação, o tratamento é: 
 
A) tratamento cirúrgico, com enxertos ósseos na tíbia 

proximal e substituição do componente original 
por outro de haste mais longa. 

B) fixação interna da fratura com colocação de 
enxerto ósseo na tíbia. 

C) retirada da prótese, fixação interna rígida da 
fratura e artrodese do joelho. 

D) manutenção da prótese, colocação de enxerto na 
tíbia  proximal e fixação interna com banda de 
tensão. 

E) tratamento conservador, com aparelho gessado e 
carga reduzida. 

 
 
 
QUESTÃO 34 – Paciente com 60 (sessenta) anos de 
idade consultou por dor com início espontâneo no 
quadril esquerdo e em toda a face interna da coxa e 
do joelho, que se acentuava com a carga e os 
movimentos. No exame físico o mais relevante foram 
deformidades em flexão, adução e rotação externa ao 
nível do quadril. O diagnóstico clínico é: 
 
A) osteonecrose da cabeça femoral. 
B) fratura impactada em valgo do colo do femur. 
C) sinovite transitória do quadril. 
D) ruptura do ligamento redondo com subluxação da 

cabeça femoral. 
E) coxartrose. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 – Na artrite séptica do quadril, a atitude 
de defesa adotada pelo paciente é:  
 
A) quadril em flexão, rotação neutra e adução. 
B) quadril em extensão, rotação interna e abdução. 
C) quadril em flexão, rotação interna e adução. 
D) quadril em flexão, rotação externa e abdução. 
E) quadril hiperaduzido, em flexão e rotação neutra. 
 
 
QUESTÃO 36 – As lesões de ombro localizadas no 
lábio glenoidal, em suas porções ântero-súpero-
posteriores, tendo como referência central a inserção 
do tendão da cabeça longa do bíceps, são chamadas: 
 
A) lesão de Hill-Sachs. 
B) lesão de Neer. 
C) lesão de Bankart. 
D) lesão silenciosa. 
E) lesão slap. 
 
 
QUESTÃO 37 – No trauma raquimedular é indicação 
absoluta e urgente de tratamento cirúrgico quando: 
 
A) há paralisia completa com tetraplegia. 
B) há paralisia incompleta com paraplegia. 
C) há paralisia incompleta que evolui para paralisia 

completa. 
D) há paralisia espástica que evolui para paralisia 

flácida. 
E) há paralisia completa com choque medular 

presente. 
 

 
QUESTÃO 38 – Em relação às fraturas expostas de 
tíbia é correto afirmar que: 
 
A) a classificação de Gustilo-Anderson deve ser 

estabelecida antes de qualquer procedimento 
cirúrgico. 

B) a fratura da tíbia com lesão da artéria tibial 
anterior e preservação da artéria tibial posterior 
não é tipo 3C de Gustilo-Anderson. 

C) na sala de emergência, após antissepsia, 
devemos realizar a exploração digital da ferida 
para podermos classificá-la conforme Gustilo-
Anderson. 

D) mesmo quando reparado tardiamente, o 
prognóstico para a lesão associada do nervo tibial 
posterior é favorável, evitando assim uma 
amputação devido a um pé insensível. 

E) em fraturas expostas graves e pacientes 
clinicamente instáveis, a avaliação radiológica 
inicial é desnecessária, devendo ser feita após o 
tratamento cirúrgico da fratura. 
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QUESTÃO 39 – Em relação à traumatismos por 
projétil por arma de fogo podemos afirmar que: 
 
A) está indicado desbridamento e irrigação por 

artrotomia ou artroscopia quando o projétil está no 
interior da articulação. 

B) está contraindicada a via artroscópica nos casos 
de ferimentos articulares por arma de fogo. 

C) fragmentos do osso ou do projétil não precisam 
ser removidos da articulação. 

D) projétil em contato com a articulação, mas alojado 
no osso, não precisa ser removido. 

E) projétil ou fragmentos do projétil não precisam ser 
removidos quando alojados no interior de uma 
bursa. 

 
 
 
QUESTÃO 40 – A fratura em “T” do acetábulo é 
aquela que: 
 
A) acomete as colunas anterior e posterior exigindo 

duplo acesso cirúrgico para sua redução e 
fixação. 

B) acomete as duas colunas e as duas paredes e o 
acesso cirúrgico posterior amplo é o ideal para 
reduzí-la e fixá-la adequadamente. 

C) acomete todo o acetábulo e o melhor acesso é o 
de Kocher-Langenbeck. 

D) acomete a coluna anterior e a parede posterior e 
o melhor acesso é o ileoinguinal. 

E) acomete a parede anterior e a coluna posterior e 
o melhor acesso é o de Langenbeck ampliado. 

 
 
 
QUESTÃO 41 – A cartilagem é um tecido em que: 
 

I. sua resistência à compressão é fornecida pela 
capacidade do condrócito de atrair e 
armazenar água. 

II. sua resistência tensil é fornecida pelos 
proteoglicanos e fibras com pouco teor líquido. 

III. a cartilagem fibroelástica é resistente e capaz 
de retornar ao seu formato após a 
deformação. 

IV. a  cartilagem articular é a hialina e nos locais 
de inserção de ligamentos é a fibrocartilgem. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 – Na Síndrome Compartimental 
podemos afirmar que: 
 
A) a ausência de pulso é o primeiro sinal precoce da 

síndrome. 
B) paresias e parestesias são sinais tardios 

geralmente presentes após ter ocorrido dano 
permanente. 

C) a dor é um sinal que só ocorre quando o pulso 
fica ausente. 

D) parestesia é o primeiro sinal a aparecer indicando 
isquemia, anoxia muscular, liberação histamínica 
e  necrose tecidual. 

E) o primeiro sinal a aparecer em crianças é a rigidez 
tecidual. 

 
 
 
QUESTÃO 43 – Nos traumatismos de cotovelo em 
crianças pode haver dificuldade em distinguir-se nas 
radiografias o que é fratura e o que são centros de 
ossificação secundários. O aparecimento radiográfico 
desses centros inicia em torno dos 2 (dois) anos de 
idade e vão aparecendo sequencialmente. A 
sequência em ordem de aparecimento é: 
 
A) radio, epicôndilo medial, tróclea, olécrano, 

epicôndilo lateral e capítulo. 
B) epicôndilo medial, tróclea, olécrano, epicôndilo 

lateral, capitulo e radio. 
C) tróclea, olécrano, epicôndilo lateral, capítulo, radio 

e epicôndilo medial. 
D) capítulo, radio, epicôndilo medial, tróclea, 

olécrano e epicôndilo lateral. 
E) epicôndilo lateral, olécrano, tróclea, epicôndilo 

medial, radio e capítulo. 
 

 
 
 
QUESTÃO 44 – Nas lesões ósseas patológicas, as 
indicações mais comuns para tratamento profilático 
de fratura são: 
 
A) lesão destrutiva com 5 (cinco) centímetros ou 

mais em diâmetro ou perda de 25 (vinte e cinco) 
% ou mais da cortical em um osso longo. 

B) lesão destrutiva com 1 (um) centímetro ou mais 
em diâmetro ou perda de 20 (vinte) % ou mais da 
cortical em um osso longo. 

C) lesão destrutiva dolorosa com 2,5 (dois e meio) 
centímetros ou mais em diâmetro ou perda de 50 
(cinquenta) % ou mais da cortical em um osso 
longo. 

D) lesões periacetabulares com lesão destrutiva 
dolorosa devem ser tratadas primeiramente com 
irradiação e a seguir com fixação rígida. 

E) Lesões destrutivas por mieloma múltiplo com 
osteoporose associada, independentemente de 
seu tamanho, devem ser fixadas. 
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QUESTÃO 45 – O “fibroma não ossificante” se 
localiza: 
 
A) na região metafisária dos ossos longos. 
B) na epífise distal dos ossos longos. 
C) nas costelas e ossos chatos. 
D) na região diafisária  dos ossos longos. 
E) nos ossos curtos e no craneo em que se 

apresenta como áreas radiolucentes de 
descalcificação. 

 
 
 
QUESTÃO 46 – Nas cirurgias ortopédicas e 
traumatológicas em hemofílicos está correto: 
 
A) administração do fator antihemofílico deve ser 

mantida por três meses após a cirurgia e as 
suturas removidas após o vigésimo primeiro dia. 

B) feridas e ossos curam normalmente em 
hemofílicos. 

C) artroplastia é contraindicada. 
D) sinovectomia do joelho não pode ser realizada 

com garrote. 
E) exercícios ativos só podem iniciar 45 (quarenta e 

cinco) dias após a cirurgia. 
 

 
 
QUESTÃO 47 – Nas provas de atividade inflamatória 
são muito usadas a velocidade de 
hemossedimentação (VSG) e a proteína C Reativa 
(PCR). É verdadeiro afirmar que: 
 

I. os maiores valores da VSG são encontrados 
na febre reumática e nas septicemias. 

II. a PCR desaparece depois da normalização da 
VSG. 

III. a PCR é resultante do desequilíbrio de 
proteínas plasmáticas, como fibrinogênio e 
globulinas. 

IV. a PCR tem rápida elevação (14 a 25 horas). 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 – A epifisiólise proximal do fêmur tem 
como característica: 
 

I. escorregamento ocorrendo na camada 
hipertrófica da placa epifisária femoral 
proximal. 

II. quando ocorre acima dos dez anos de idade e 
abaixo dos 16 anos de idade, a disfunção 
endócrina deve ser pesquisada. 

III. escorregamento ocorrendo na camada 
proliferativa da placa epifisária e o lado 
esquerdo ser o mais afetado. 

IV. o colo do fêmur desviar no sentido ântero-
superior em relação à cabeça femoral, ao 
nível da placa de crescimento. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
 
 
QUESTÃO 49 – Nas lesões fisiárias está correto 
afirmar que: 
 
A) deve-se dar mais importância às manobras de 

manipulação do que as manobras de tração, 
durante a redução incruenta. 

B) as deformidades distais dos membros inferiores 
são mais bem compensadas do que as proximais. 

C) as deformidades em extensão são mais aceitas 
do que em flexão. 

D) as deformidades em varo são mais toleráveis do 
que em valgo. 

E) a correção espontânea de uma deformidade 
angular é maior quando ocorre no mesmo plano 
do movimento articular. 

 
 
QUESTÃO 50 – A fratura de Jefferson é: 
 
A) a fratura de atlas com rotura dos arcos anterior e 

posterior e afastamento das massas laterais. 
B) a fratura do dente do axis por forças de 

cisalhamento e rotação. 
C) também chamada de fratura “do enforcado”, 

ocorrendo por hiperextensão-distração, com 
deslizamento  do corpo de C2 sobre C3. 

D) a rotura posterior de C1, predominantemente 
óssea, com excelente potencial de consolidação. 

E) toda fratura que ocorre por encunhamento, 
separação ou explosão, associada à rotação, 
necessitando tratamento cirúrgico. 
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QUESTÃO 51 – Na osteomielite tuberculosa: 
 

I. a via de entrada costuma ser hematogênica 
por foco tuberculoso pulmonar ou ganglionar 
mesentérico. 

II. tanto a forma humana como a bovina podem 
estabelecer-se no osso. 

III. a incidência é mais elevada em idosos, onde a 
evolução se dá de maneira mais rápida. 

IV. sua ocorrência é geralmente é poliostótica. 
 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
QUESTÃO 52 – A artropatia neuropática de Charcot 
pode ocorrer: 
 

I. na gota. 
II. na diabete mellitus. 

III. na siringomielia. 
IV. na sífilis. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
QUESTÃO 53 – Na pseudo-artrose do escafóide 
carpiano é indicado um dos seguintes tratamentos: 
 

I. redução aberta e fixação com parafuso de 
Herbert, quando há desvios superiores a 1 
(um) milímetro. 

II. técnica de Matti-Russe em que os fragmentos 
são escavados e preenchidos com enxerto 
ósseo esponjoso. 

III. gesso axilopalmar, cotovelo em 90 (noventa) 
graus de flexão, antebraço em 
pronossupinação média e punho em discreta 
extensão, por 90 (noventa) dias, quando a 
pseudo-artrose  é recente. 

IV. interposição de bloco de enxerto de base ventral, 
quando existe encurtamento do osso e 
deformidade em flexão do fragmento distal. 

 
Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 54 – Na fratura do tálus o sinal de 
“Hawkins”: 
 

I. aparece na radiografia na incidência ântero-
posterior do tornozelo. 

II. é uma zona de diminuição de densidade óssea e 
indica isquemia no corpo do tálus. 

III. aparece entre 6 (seis) a 8 (oito) semanas após o 
trauma. 

IV. é uma zona de aumento de densidade óssea e 
indica que está ocorrendo consolidação no 
corpo do tálus. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) II e III. 
D) I, III e IV. 
E) III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 55 – Criança é atendida com uma fratura 
deslocada não exposta no fêmur distal e com o 
membro inferior isquêmico. A conduta inicial a ser 
adotada é:  
 
A) estabilização da fratura e exploração vascular. 
B) realização de arteriografia. 
C) redução fechada da fratura na sala de 

emergência. 
D) exploração vascular e posterior estabilização da 

fratura. 
E) arteriografia e tração esquelética. 

 
 

 
QUESTÃO 56 – Recém nascido apresenta mão torta 
ulnar com ausência total da ulna, tendo em seu lugar 
um cordão fibrocartilaginoso e a extremidade proximal 
do radio luxado. A conduta correta a ser adotada é: 
 
A) colocação de gessos periódicos e se necessário 

complementação cirúrgica após os sete anos de 
idade. 

B) fisioterapia após o nascimento porque a criança 
com esse tipo de defeito desenvolve função 
satisfatória. 

C) colocação de gessos periódicos e em torno de um 
ano de idade cirurgia para remoção do cordão 
fibrocartilaginoso. 

D) correção da luxação do radio proximal após os 
sete anos de idade. 

E) artrodese do cotovelo e transferências tendinosas 
após os sete anos de idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Execução: FUNDATEC                                                                                                                             Médico Judiciário Classe R – Ortopedia e Traumatologia 11 

QUESTÃO 57 – A fratura de  “ Tillaux” é uma fratura 
da metáfise distal da tíbia e: 
 
A) ocorre em fise fechada, sem deslocamento e de 

tratamento conservador. 
B) ocorre por rotação interna acentuada. 
C) é classificada como lesão de Salter-Harris tipo V e 

de difícil tratamento. 
D) se dá devido ao fechamento assimétrico da fise, 

que se inicia na região central, seguindo para a 
região medial e finalmente a porção lateral.  

E) ocorre em pessoas idosas que apresentam 
osteoporose acentuada. 

 
 
 
QUESTÃO 58 – Senhora de cinqüenta anos, 
diabética, consultou por dor intensa no ombro 
esquerdo, de início espontâneo, contínua, mesmo em 
repouso, piorando com os movimentos e durante a 
noite. Não há história de trauma e as limitações vem 
aumentando progressivamente. A radiografia de 
ombro, ecografia e RMN foram normais. O 
diagnóstico é de: 
 
A) Síndrome do Impacto. 
B) Capsulite adesiva. 
C) Bursite subacromiosubdeltoidea. 
D) Síndrome ombro-mão 
E) Artrite induzida por cristais.  

 
 

 
 
QUESTÃO 59 – Menino branco, com doze anos, 
consultou na emergência por dor na coxa direita. A 
mãe relatou que seu filho vem apresentando febre. 
No exame físico o mais relevante foi aumento de 
volume no terço médio da coxa. Foi feita radiografia 
que mostrou lesão diafisária lítica de limites 
imprecisos, com levantamento periostal e imagem em 
“casca de cebola”, a cortical é espessa e há 
envolvimento de partes moles. O hemograma e VSG 
mostraram anemia, leucocitose e VSG aumentada. 
Exame histológico com padrão uniforme de células 
redondas com núcleos arredondados. A análise 
imunoistoquímica com proteína CD99 altamente 
expressa na membrana celular. O diagnóstico é: 
 
A) sarcoma de Ewing. 
B) osteomielite hematogênica aguda. 
C) osteossarcoma parosteal. 
D) condrossarcoma secundário. 
E) osteossarcoma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60 – Na semiologia do ombro há vários 
testes para avaliação do manguito rotador. Num 
deles, o paciente coloca o dorso da mão nas costas 
na máxima rotação interna e procura ativamente 
afastá-la das costas. A incapacidade de fazer tal 
manobra indica lesão: 
 
A) do supra-espinal e é chamado teste de Jobe. 
B) do infra-espinal e é chamado teste de Patte. 
C) total do manguito e é chamado teste de Fukuda. 
D) do subescapular e é chamado de teste de Gerber. 
E) do redondo menor e é chamado de teste da 

“cancela”. 
 

 
QUESTÃO 61 – Entre as técnicas de fixação, a 
cerclagem tem sido indicada mais comumente nas 
seguintes situações: 
 

I. nas epifisiodeses. 
II. na osteotomia valgizante da tíbia proximal 

III. para comprimir enxertos ósseos sob o arame. 
IV. para fixação provisória. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
QUESTÃO 62 – Nas lesões meniscais geralmente 
ocorre: 
 

I. altas taxas de cicatrização nas lesões da zona 
vascularizada, mesmo quando há alinhamento 
em varo e/ou deficiência do ligamento cruzado 
anterior. 

II. cicatrização espontânea quando a lesão for 
transversal e com desvio menor de 7 (sete) 
milímetros  quando puxado com o gancho de 
prova artroscópico. 

III. cicatrização espontânea quando a lesão for 
longitudinal, estável (menor que um 
centímetro de comprimento) e na zona 
vermelha. 

IV. alto índice de cicatrização na lesão 
longitudinal vascularizada que ocorre na zona 
vermelha-branca quando feito reparo cirúrgico. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
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Questão Respostas Componente

1 A  LíNGUA PORTUGUESA 

2 B  LíNGUA PORTUGUESA 

3 C  LíNGUA PORTUGUESA 

4 D  LíNGUA PORTUGUESA 

5 C  LíNGUA PORTUGUESA 

6 B  LíNGUA PORTUGUESA 

7 A  LíNGUA PORTUGUESA 

8 B  LíNGUA PORTUGUESA 

9 C  LíNGUA PORTUGUESA 

10 E  LíNGUA PORTUGUESA 

11 B  LíNGUA PORTUGUESA 

12 B  LíNGUA PORTUGUESA 

13 A  LíNGUA PORTUGUESA 

14 E  LíNGUA PORTUGUESA 

15 C  LíNGUA PORTUGUESA 

16 B  LíNGUA PORTUGUESA 

17 D  LíNGUA PORTUGUESA 

18 C  LíNGUA PORTUGUESA 

19 E  LíNGUA PORTUGUESA 

20 A  LíNGUA PORTUGUESA 

21 E  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

22 D  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

23 A  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

24 B  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

25 C  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

26 B  TóPICOS DE LEGISLAçãO 

27 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

28 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

29 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

30 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

31 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

32 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

33 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

34 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

35 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

36 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

37 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

38 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

39 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

40 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

41 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

42 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

43 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

44 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

45 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

46 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

47 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

48 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

49 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

Page 1 of 2

2/7/2009http://www.fundatec.com.br/home/portal/concursos/imprime.html



50 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

51 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

52 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

53 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

54 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

55 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

56 C  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

57 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

58 B  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

59 A  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

60 D  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

61 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 

62 E  CONHECIMENTOS ESPECíFICOS 
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