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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
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 MÉDICO ORTOPEDISTA 
 



 

 

PARTE I – MÉDICO ORTOPEDISTA 
 
01 - Podemos afirmar em relação às luxações agudas do 
quadril: 

A) As luxações anteriores são raras (cerca de 20 %), no 
entanto pode comprimir vasos e nervo femoral. 

B) Thompson e Epstain classificam às luxações 
anteriores do quadril em cinco tipos. 

C) É comum a fratura da cabeça do fêmur na luxação 
do quadril. 

D) No tipo IV de Thompson e Epstain, além da 
luxação ocorre a fratura da cabeça femoral. 

E) Existem duas alternativas corretas. 
 
02 - Assinale à alternativa incorreta em relação às luxações 
agudas: 

A) Quando se necessita fazer redução aberta da 
luxação esternoclavicular, esta deve ser fixada com 
fios de Kirschner para assim evitar a perda da 
redução. 

B) As lesões da epífise medial da clavícula, muitas 
vezes são confundidas com luxações 
esternoclavicular, em indivíduos abaixo dos 25 
anos de idade. 

C) As luxações esternoclavicular posteriores 
geralmente permanecem estáveis após sua redução. 

D) O índice de mortalidade é alta (cerca de 20 %), nos 
traumatismos onde ocorrem luxações as sínfise 
púbica e articulação sacro ilíaca bilateral. 

E) Nas luxações do joelho, pode ocorrer lesões 
vasculares, com risco para o membro inferior. 

 
03 - Técnica utilizada para luxação acrômio clavicular 
antiga, que consiste em transferência do processo coracóide 
e seus músculos para a clavícula: 

A) Nevasier. 
B) Mumford e Gurd. 
C) Dewar e Barrington. 
D) Rowe e Zaris. 
E) Neer. 

 
04 - Técnica utilizada para as luxações posteriores 
inveteradas do ombro com grande defeito anterior da cabeça 
umeral, consistindo em transferência do subescapular para o 
defeito. 

A) Speed. 
B) Cubbins. 
C) Nevasier. 
D) Neer. 
E) Mc Laughlin. 

 
05 - Qual é a broca utilizada para a colocação de parafuso 
de esponjosa de 6,5mm: 

A) 2,5 mm 
B) 3,2 mm 
C) 3,5 mm 
D) 4,0 mm 
E) 4,5 mm 

 
 
 
 

06 - Assinale a alternativa correta: 
A) O ângulo Q do homem é geralmente maior que o da 

mulher. 
B) Para o diagnóstico de patela alta pelo método de 

Blumensat, o joelho deverá estar em 50 graus de 
flexão. 

C) O ângulo Q é medido de uma linha da espinha 
ilíaca ântero  superior até a tuberosidade tibial, e 
outra da tuberosidade tibial até o centro da patela. 

D) O ângulo Q é medido de uma linha da espinha 
ilíaca ântero inferior até a tuberosidade tibial, e 
outra da tuberosidade tibial até o centro da patela. 

E) Pelo método de Catton, quando o valor é maior que 
1,2 indica patela alta. 
 

07 - Segundo Schatzker, fraturas bicondíleas do planalto 
tibial corresponde ao tipo: 

A) I 
B) II 
C) III 
D) V 
E) IV 

 
08 - Assinale a alternativa incorreta: 

A) As fraturas do trocanter maior são devidas 
geralmente a tração do glúteo médio, e comumente 
são tratados de maneira incruenta. 

B) As fraturas do fêmur proximal são mais comuns em 
indivíduos acima dos 60 anos de idade, sendo bem 
mais freqüentes no sexo feminino. 

C) Os pacientes com fraturas transtrocanterianas 
devem ser operados nas primeiras 12 a 24 horas. 

D) As fraturas transtrocantéricas apresentam maior 
morbimortalidade que as fraturas do colo femoral. 

E) Como complicação da fratura do colo femural no 
jovem, pode ocorrer a necrose da cabeça do fêmur. 
 

09 - Assinale a alternativa incorreta em relação às fraturas 
subtrocantéricas do fêmur: 

A) Quando decidido o tratamento por tração a mais 
efetiva é 90-90. 

B) O tipo V de Seinsheimer corresponde ao tipo IV de 
Boyd-Griffith. 

C) Uma das complicações mais freqüentes é a 
pseudoartrose. 

D) O fragmento proximal é desviado em flexão, 
adução e rotação externa. 

E) Pode ser usada a classificação de Fielding nas 
fraturas subtrocantéricas  do fêmur. 
 

10 - A indicação mais freqüente de redução aberta e fixação 
interna da fratura da clavícula é: 

A) Fratura exposta. 
B) Comprometimento neurovascular. 
C) Psudoartrose. 
D) Fratura irredutível. 
E) Fratura do terço médio da clavícula. 

 
 
 
 



 

 

11 - São indicações primárias de artroplastia da cabeça 
umeral, exceto: 

A) Fratura luxação em três partes. 
B) Fratura em quatro partes desviada. 
C) Fraturas que dividem a cabeça umeral. 
D) Impressão da cabeça umeral superior a 60%. 
E) Fratura do colo anatômico no idoso, com 

comprometimento total do suprimento sanguíneo da 
cabeça umeral. 
 

12 - Fratura em espiral da diáfise do úmero em seu terço 
médio distal, que após a sua redução ocorre paralisia do 
nervo radial, denomina-se: 

A) Holstein e Lewis. 
B) Neer. 
C) Van Gorden. 
D) Rowe e Mc Keever. 
E) Whitman. 

 
13 - Classificação das fraturas supraintercondiliana do 
úmero: 

A) Norris e Busch. 
B) Riseborough e Radin. 
C) Mayo. 
D) Campbell. 
E) Gartland. 

 
14 - Assinale a alternativa correta em relação as lesões em 
crianças: 

A) Em geral pode se tolerar mais deformidade angular 
na extremidade inferior que na superior. 

B) O sinal de Thruston-Holland é visto nas lesões tipo 
III de Salter-Harris. 

C) Em geral a fratura tipo V de Salter Harris é 
diagnosticada precocemente. 

D) A fratura de Tillaux corresponde ao tipo III de 
Salter Harris. 

E) Nas lesões tipo II de Salter- Harris o melhor 
tratamento é cirúrgico. 
 

15 - Complicações da exerese da cabeça radial em crianças, 
exceto: 

A) Sinostose rádio ulnar proximal. 
B) Desvio radial da mão. 
C) Lesão do nervo interósseo posterior. 
D) Dor ao nível do punho. 
E) Cúbito varo 

 
16 - É correto em relação às fraturas supracondilianas do 
úmero em crianças: 

A) É mais comumente vistas no sexo feminino. 
B) A maioria das fraturas ocorre em crianças com mais 

de oito anos de idade. 
C) O nervo radial é o mais afetado, e o nervo a seguir 

mais acometido, varia de trabalho para trabalho. 
D) A principal indicação das fraturas supracondilianas 

do úmero em crianças deve ser  cirúrgica, pelo risco 
de lesão arterial. 

E) Na incidência de Jones o cotovelo deve estar 
flexionado o máximo possível. 
 
 

17 - O osso que mais frequentemente sofre pseudoartrose é: 
A) Úmero. 
B) Clavícula. 
C) Rádio sozinho. 
D) Fêmur. 
E) Tíbia. 

 
18 - O melhor meio diagnóstico para detectar metástases 
pulmonares: 

A) Tomografia axial computadorizada. 
B) Cintilografia óssea. 
C) Radiografia do tórax. 
D) Exame físico. 
E) Fosfatase alcalina elevada. 

 
19 - São tumores radioresistentes, exceto: 

A) Osteossarcoma. 
B) Condrossarcoma. 
C) Reticulossarcoma. 
D) Adamantinoma. 
E) Osteossarcoma teleangectásico. 

 
20 - Enfermidade familiar, caracterizada por osteomas 
múltiplos, polipose colônica e tumor de partes moles: 

A) Síndrome de Jaffe. 
B) Síndrome de Campanucci. 
C) Síndrome de Horner. 
D) Síndrome de Albright. 
E) Síndrome de Gardner. 

 
21 - É incorreto em relação ao osteossarcoma: 

A) O mecanismo comum de metástases é a via 
hematogênica para os pulmões. 

B) As lesões quanto mais próximas do tronco, pior o 
prognóstico. 

C) As metástases linfáticas são raras. 
D) Pode acometer a região do joelho. 
E) O osteossarcoma teleangectásico apresenta um melhor 

prognóstico, no entanto é raro. 
 

22 - Qual é a lesão pseudotumoral mais freqüente: 
A) Fibroma não ossificante. 
B) Cisto ósseo simples. 
C) Granuloma eosinófilo. 
D) Displasia fibrosa. 
E) Ewing. 

 
23 - Assinale a alternativa correta em relação às osteocondrites 
do tálus: 

A) São cirúrgicas sempre.  
B) É mais comum na parte lateral. 
C) São divididas em três fases evolutivas. 
D) As radiografias simples revelam o diagnóstico em 

cerca de 90 % dos casos. 
E) As lesões mediais geralmente são mais profundas e se 

desprendem mais frequentemente. 
 

24 - Localização mais freqüente da osteocondrite dissecante do 
joelho: 

A) Face central do côndilo interno. 
B) Face lateral do côndilo interno. 
C) Face lateral do côndilo externo. 
D) Face central do côndilo externo. 
E) Face anterior do côndilo externo. 



 

 

25 - Fibrose e tendinite, corresponde a síndrome do impacto 
em seu estádio: 

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

 
26 - A (s) polia (s) que devem ser sempre preservada (s) na 
bainha flexora: 

A) A2. 
B) A3 e A4. 
C) A2 e A4. 
D) A3 e C1. 
E) A1. 

 
27 - São sinais de risco para cabeça femoral na Doença de 
Perthes, exceto: 

A) Cistos metafisários. 
B) Sinal de Gage.  
C) Subluxação lateral da cabeça femoral. 
D) Verticalização da lâmina epifisária. 
E) Calcificação lateral à epífise femoral. 

  
28 -  É incorreto em relação às infecções osteoarticulares: 

A) A osteomielite hematogênica aguda é mais 
freqüente no sexo masculino. 

B) A osteomielite é mais freqüente dos quatro aos sete 
anos, período do primeiro estirão de crescimento. 

C) A osteomielite pode causar alterações do 
crescimento, promovendo deformidades ósseas. 

D) A infecção de uma articulação pode destruí-la ou 
mesmo levá-la à luxação. 

E) O Staphilococcus aureus é o agente mais frequente 
das osteomielites hematogênicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 



 

 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 


