
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                          CIRURGIA DA MÃO 

 

Questão nº: 21 

Nas queimaduras de espessura indeterminada, se houver epitelização lenta da área 

de necrose dérmica, podemos dizer que se trata de uma queimadura de: 

 

a) Primeiro grau 

b) Segundo grau superficial 

c) Segundo grau profundo  

d) Terceiro grau  

 

Questão nº: 22 

De acordo com a classificação de Albertoni para o dedo em martelo, a lesão com 

fratura da base da falange distal com interfalângica distal estável, corresponde ao 

tipo: 

 

a) B1  

b) B2  

c) C1  

d) C2  

 

Questão nº: 23 

A membrana interóssea encontra-se em maior tensão quando o antebraço está em: 

 

a) 20° de pronação   

b) 20° de supinação  

c) Pronação máxima  

d) Supinação máxima   

 

 



Questão nº: 24 

Em relação à anatomia do nervo periférico, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A unidade funcional do nervo é o axônio.  

b) O epineuro externo e o perineuro mantém a mesma espessura, mesmo próximo das 

articulações.  

c) A fibra nervosa é completamente envolvida por bainha protetora de tecido 

conjuntivo.  

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

 

Questão nº: 25 

Em relação à anatomia do nervo mediano é CORRETO: 

 

a) É formado por fibras de C5, C6, C7 e menos frequentemente recebe contribuição de 

C4 e T1.  

b) No seu trajeto, na região do cotovelo pode sofrer compressão nos três locais mais 

susceptíveis: lacertus fibrous, sob as duas cabeças do músculo pronador redondo e sob o 

flexor superficial.  

c) Após a sua divisão para formar o nervo interósseo posterior, emite ramos para os 

flexores superficiais e profundos.  

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

 

Questão nº: 26 

Considerando a anatomia, função e inervação dos músculos lumbricais, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) São em número de oito, sendo 3 da camada superficial e 5 da camada profunda.   

b) São em número de oito, dispostos em uma única camada.  

c) Unem os tendões flexores profundos ao aparelho extensor, sendo os únicos músculos 

esqueléticos que não têm inserção óssea.  

d) Têm como função a flexão das falanges médias e distais, independente da posição do 

metacarpo falângico.  

 



Questão nº: 27 

A apresentação de polidactilia que mais frequentemente faz parte de síndrome 

genética é a: 

 

a) Pré-axial em negros 

b) Pós-axial em negros 

c) Pré-axial em brancos 

d) Pós-axial em brancos 

 

Questão nº: 28 

Segundo a classificação de Weiss e Hastings para fraturas condilares de falange, a 

fratura coronal volar corresponde à classe: 

 

a) I 

b) II  

c) III  

d) IV  

 

Questão nº: 29 

Na reparação tendinosa da mão, o método mais bem indicado para sutura de 

tendões flexores de diâmetros diferentes é o de: 

 

a) BUNNELL  

b) KLEINNERT  

c) PULVERTAFT  

d) TAJIMA  

 

Questão nº: 30 

A técnica de MOBERG para o tratamento da amputação da polpa digital do 

polegar consiste no retalho: 

 

a) Do tipo V-Y  

b) Em ilha neurovascular heterodigital 



c) De avançamento  

d) Do tipo cross-finger  

 

Questão nº: 31 

O espaço localizado entre a fáscia do músculo pronador quadrado e a bainha dos 

tendões flexores profundos dos dedos é conhecido como: 

 

a) GANTZER  

b) PARONA  

c) POIRIER  

d) GUYON 

 

Questão nº: 32 

O “arremesso de dardo” ( dart thrower’s motion) é promovido pelo movimento de: 

 

a) Extensão radial combinada com flexão ulnar do punho.   

b) Flexão radial combinada com extensão ulnar do punho.  

c) Extensão ulnar do punho isolada.  

d) Flexão radial do punho isolada.   

 

Questão nº: 33 

Na síndrome do túnel do carpo, o diagnóstico é confirmado pela 

eletroneuromiografia, quando a latência motora e sensitiva distais se encontram, 

respectivamente: 

 

a) Diminuída e diminuída 

b) Aumentada e diminuída 

c) Diminuída e aumentada 

d) Aumentada e aumentada 

 

 

 



Questão nº: 34 

O encondroma tem como localização mais comum na mão em: 

 

a) Falange distal   

b) Falange média   

c) Falange proximal  

d) Metacarpo  

 

Questão nº: 35 

Na classificação de Leddy e Packer, a avulsão sem fragmento ósseo do tendão 

flexor profundo dos dedos, com retração até a palma e lesão das vínculas, 

corresponde ao tipo: 

 

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

 

Questão nº: 36 

A técnica de oponentoplastia de Royle-Thompson utiliza o tendão do músculo: 

 

a) Palmar longo  

b) Flexor superficial dos dedos.  

c) Extensor do indicador  

d) Abdutor do dedo mínimo.  

 

Questão nº: 37 

 

Nas lesões nervosas, segundo a classificação de Seddon, ocorre a degeneração 

Walleriana a partir do grau: 

 

a) I  

b) II  



c) III  

d) IV  

 

Questão nº: 38 

A deformidade mais comum do polegar na artrite reumatóide é: 

 

a) Pescoço de cisne 

b) Flexão da MCF e hiperextensão da IF 

c) Abdução da falange proximal e adução do metacarpo 

d) Botoeira   

 

Questão nº: 39 

Paciente com artrite reumatóide e dedo em pescoço de cisne Nalebuff tipo 1, o 

tratamento cirúrgico é: 

 

a) Artrodese da IFP 

b) Tenotomia dos intrínsecos 

c) Tenodese do flexor superficial  

d) Capsulotomia da IFP 

 

Questão nº: 40 

Na mão reumatóide com deformidade em “pescoço de cisne” dos dedos, do tipo IV 

de Nalebuff, o tratamento preconizado é a: 

 

a) Tenodese do flexor superficial do dedo.  

b) Liberação da musculatura intrínseca.  

c) Capsulotomia da interfalângica proximal.  

d) Artrodese da interfalângica proximal.  

 

Questão nº: 41 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a paralisia obstétrica: 

 



a) A paralisia tipo Erb é a mais comum, seguida pelo tipo completo e pelo tipo de 

Klumpke.  

b) A paralisia do tronco superior geralmente é pré ganglionar. 

c) A paralisia do tronco inferior geralmente é pre-ganglionar.  

d) Paciente apresentando sinal do trompete evidente pode ser classificado como grau II 

de Mallet.  

 

Questão nº: 42 

Segundo Waters, qual a melhor opção de tratamento para paciente de 4 anos de 

idade com paralisia obstétrica apresentando contratura em rotação interna com 

subluxação posterior sem deformidade da glenóide? 

 

a) Liberação do peitoral maior + transferência do grande dorsal e redondo maior.  

b) Liberação do subescapular + transferência do grande dorsal e redondo maior.  

c) Liberação isolada do subescapular.  

d) Liberação do subescapular + osteotomia derrotativa externa.  

 

Questão nº: 43 

Na síndrome do túnel do carpo, o teste que apresenta maior sensibilidade e 

especificidade é o de: 

 

a) Tinel  

b) Phalen  

c) Durkan  

d) Semmes-Weinstein  

 

Questão nº: 44 

Na síndrome do túnel do carpo, o achado clínico mais frequente é a: 

 

a) Dor  

b) Perda da sensibilidade  

c) Parestesia  

d) Atrofia muscular  



 

Questão nº: 45 

Comparando o enxerto de pele total ao enxerto de pele parcial: 

 

a) Tem integração mais difícil.   

b) É mais maleável após a cicatrização.  

c) Tem maior tendência à retração.  

d) Deixa menos sequela na área doadora.  

 

Questão nº: 46 

A síndrome de hiperabdução é a patologia que envolve o plexo braquial decorrente 

da compressão por: 

 

a) Peitoral menor  

b) Processo coracóide  

c) Escaleno médio  

d) Músculo subclávio  

 

Questão nº: 47 

São sítios de compressão na síndrome do pronador, EXCETO: 

 

a) Processo supracondilar  

b) Músculo de Gantzer  

c) Ligamento de Struthers  

d) Arcada de Frohse  

 

Questão nº: 48 

Assinale a alternativa CORRETA sobre as lesões no ombro do atleta: 

 

a) A síndrome de Paget-Schroceter é a oclusão da a. axilar induzida por esforço.  

b) A compressão do n. supraescapular origina apenas alterações motoras (diminuição de 

força de Rot, externa e abdução) por ser apenas um nervo motor e não sensitivo.  



c) A maioria dos casos de compressão do n.supraescapular melhora com fisioterapia 

motora.  

d) O n. supraescapular pode sofrer oclusão na incisura espinoglenoidea e 89% destes 

pacientes possuem cisto labral associada a ruptura labral ântero-superior.  

 

Questão nº: 49 

São estruturas presentes no segundo compartimento no retináculo dos extensores 

da mão (zona VII): 

 

a) Extensor longo do polegar, extensor curto do polegar.  

b) Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo.  

c) Extensor longo do polegar, extensor radial curto do carpo.  

d) Extensor radial longo do carpo, extensor curto do polegar.  

 

Questão nº: 50 

Na mão, são músculos bipenados: 

 

a) Os lumbricais 1 e 2.  

b) Os lumbricais 3 e 4.  

c) Os interósseos palmares 1 e 2.  

d) Os interósseos palmares 3 e 4.  

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


