
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Na avaliação clínica do traumatismo raquimedular, a sensibilidade tátil cutânea 

sobre o processo xifóide é conferida pela raiz nervosa: 

 

a) T4  

b) T7  

c) T10  

d) T12 

 

Questão nº: 22 

Na avaliação radiográfica da fratura do acetábulo, a continuidade das linhas 

iliopectínea e a ilioisquiática fornece informações, respectivamente, sobre a 

integridade da: 

 

a) Parede anterior e coluna posterior.   

b) Coluna posterior e parede anterior.  

c) Coluna anterior e coluna posterior.   

d) Coluna posterior e coluna anterior.  

 

Questão nº: 23 

Na avaliação do traumatismo da coluna cervical, a imagem de ressonância 

magnética ponderada em T2 proporciona o efeito mielografia. Nesta sequência, o 

sinal do líquor e do disco vertebral são, respectivamente: 

 

a) Hiperintenso e hipointenso.  

b) Hiperintenso e hiperintenso.   

c) Hipointenso e hipointenso.  

d) Hipointenso e hiperintenso.  

 



Questão nº: 24 

Na luxação glenoumeral, a técnica de redução incruenta realizada com o paciente 

em decúbito ventral e o braço pendente fora da marca amarrado a um peso que 

provoca tração da articulação do ombro, é denominada manobra de: 

 

a) Tração e contra-tração  

b) Hipócrates  

c) Stimson  

d) Allis  

 

Questão nº: 25 

Na avaliação das metástases ósseas, aplicando-se o sistema de Mirels a uma lesão 

lítica que acometa metade da largura da diáfise do fêmur e provoque dor 

moderada, obtém-se: 

 

a) 7 pontos  

b) 8 pontos   

c) 9 pontos  

d) 10 pontos  

 

Questão nº: 26 

Na mão torta radial, o nervo que apresenta maior risco de lesão durante a 

correção cirúrgica é o: 

 

a) Mediano  

b) Radial  

c) Interósseo posterior  

d) Musculocutâneo  

 

Questão nº: 27 

A compressão do nervo radial, na bifurcação em ramos superficial e profundo, 

poupa o músculo: 

 



a) Supinador  

b) Extensor ulnar do carpo 

c) Extenso radial longo do carpo 

d) Extensor dos dedos 

 

Questão nº: 28 

Na fratura transtrocanteriana de traço reverso, está contra indicada a utilização 

de: 

 

a) Placa parafuso deslizante de 130°.  

b) Placa angulada de 95°.  

c) Haste intramedular cefalomedular.  

d) Placa parafuso deslizante de 95°.  

 

Questão nº: 29 

No sarcoma de Ewing, o fator de mau prognóstico é: 

 

a) A apresentação antes dos 10 anos de idade.  

b) Grau histológico da lesão.  

c) Ser o paciente do sexo feminino.  

d) Presença de febre e anemia.  

 

Questão nº: 30 

Na artroplastia total do quadril, a ocorrência de ossificação heterotópica é mais 

frequente quando o acesso utilizado é o: 

 

a) Posterior  

b) Posterolateral  

c) Anterolateral  

d) Transtrocanteriano 

 

 



Questão nº: 31 

Qual dessas alterações frequentemente é observada no exame físico do ombro em 

atletas arremessadores? 

 

a) Aumento da rotação interna.  

b) Diminuição da rotação externa.   

c) Diminuição da rotação interna.  

d) Perda da adução.  

 

Questão nº: 32 

No ombro do arremessador, o mecanismo de peel-back explica a formação de qual 

das patologias? 

 

a) Lesão parcial do manguito 

b) Lesão total do manguito 

c) SLAP  

d) Instabilidade posterior 

 

Questão nº: 33 

Assinale a alternativa CORRETA que se caracteriza radiologicamente por uma 

acentuada opacidade dos ossos, dando a esses um aspecto marmóreo e a presença 

da imagem de “osso dentro do osso”: 

 

a) Osteogênese imperfecta 

b) Acondroplasia 

c) Picnodisostose 

d) Osteoporose  

 

Questão nº: 34 

O teste no qual o polegar protui além da borda ulnar do punho fechado e que 

frequentemente é usado para triagem para a síndrome de Marfan recebe o nome 

de: 

 



a) Sinal de Erdheim  

b) Sinal de Achard  

c) Sinal de Steinberg  

d) Sinal de Stickler  

 

Questão nº: 35 

Com relação à doença discal degenerativa é CORRETO afirmar que: 

 

a) O processo degenerativo pode ser dividido em 3 estágios, sendo o primeiro de 

disfunção e costuma ocorrer após os 30-35 anos de idade.  

b) As mulheres são mais acometidas que os homens.  

c) A história natural de discopatia é de episódios de dor recorrente seguidos por alívio 

muitas vezes completo dos sintomas.  

d) O segundo estágio é o de estabilização.  

 

Questão nº: 36 

Na instabilidade femoropatelar com índice de Insall inferior a 1,2, a transferência 

da tuberosidade da tíbia, quando indicada, é feita no sentido: 

 

a) Somente medial   

b) Medial e distal  

c) Medial e proximal  

d) Somente distal   

 

Questão nº: 37 

Na doença de Kienböck, a alteração radiográfica que caracteriza o estágio IIIB de 

Lichtman é a: 

 

a) Fragmentação do semilunar 

b) Esclerose do semilunar 

c) Rotação do escafoide 

d) Artrose escafolunar 

 



Questão nº: 38 

Na artroplastia total do joelho em valgo, o posicionamento rotacional do 

componente femoral deve ter como parâmetro: 

 

a) A linha de Insall 

b) O eixo epicondilar 

c) A cortical anterior do fêmur 

d) As faces posteriores dos côndilos femorais 

 

Questão nº: 39 

Erosões das tuberosidades das falanges distais da mão (acrosteólise) são achados 

radiográficos sugestivos de artrite: 

 

a) Reumatóide  

b) Psoriásica  

c) Lúpica  

d) Gotosa  

 

Questão nº: 40 

A incidência de condrossarcoma secundário é mais frequente: 

 

a) Na doença de Ollier  

b) Na síndrome de Maffucci 

c) Na osteocondromatose múltipla 

d) Na condromatose sinovial 

 

Questão nº: 41 

No tratamento cirúrgico da rotura extensa do tendão do supraespinhal, a 

mobilização excessiva do mesmo pode provocar lesão: 

 

a) Da artéria axilar 

b) Da artéria toracoacromial  

 



c) Do nervo supraescapular  

d) Do nervo subescapular 

 

Questão nº: 42 

Em relação ao condrossarcoma mesenquimal podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) É neoplasia óssea muito rara caracterizada por padrão histológico bimórfico 

composto de células redondas associadas à cartilagem hialina diferenciada.  

b) Possui comportamento mais indolente do que o condrossarcoma desdiferenciado.  

c) Acomete o esqueleto apendicular (mãos e pés) de indivíduos na segunda e terceira 

décadas de vida.  

d) É altamente maligno e apresenta forte tendência a metástase.  

 

Questão nº: 43 

Dentre as afirmativas abaixo sobre as lesões ósseas metastáticas, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O aspecto radiográfico pode variar em função do tumor primário, sendo que os 

carcinomas de próstata cursam com metástase tipicamente lítica, ao passo que as de 

pulmão são de quase sempre blásticas.  

b) São manifestações neoplásicas mais frequentes do esqueleto humano, com incidência 

aumentando de forma progressiva, paralelamente ao aumento dos cânceres em geral.   

c) Em apenas 15% dos casos não é possível a identificação da neoplasia primária, sendo 

os sítios primários mais frequentes as mamas, a próstata, os pulmões, a tireóide e os 

rins.  

d) A coluna vertebral é a localização anatômica mais frequente seguida por costelas, 

ossos da pelve e fêmur proximal.  

 

Questão nº: 44 

Em relação às fraturas da extremidade distal da tíbia nas crianças, é 

INCORRETO afirmar que: 

 



a) Sua importância deve-se ao fato de que podem provocar deformidades angulares, 

encurtamentos, incongruência na superfície articular ou a combinação dessas condições.  

b) Nas fraturas triplanares existem os tipos em duas partes e em três partes, sendo a 

primeira do tipo IV de Salter-Harris.  

c) As fraturas triplanares de três partes são a combinação dos tipos III e IV de Salter-

Harris que ocorre apenas quando a porção final da fase distal da tíbia está fechada.  

d) As fraturas de Tillaux são do tipo III de Salter-Harris e envolvem a porção ântero-

lateral da epífise distal da tíbia.  

 

Questão nº: 45 

Na etiologia da displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), é INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) As causas são multifatoriais, sendo as mais importantes a hiperlassidão ligamentar, 

anteversões femoral e acetabular e má posição intra-uterina fetal. 

b) Em recém-nascidos a suspeita de DDQ costuma ser alta quando existir história 

familiar e na vigência de gestação com oligoidrâmnios. 

c) A apresentação pélvica fetal ao canal do parto é fator irrelevante na ocorrência de 

DDQ.  

d) Os recém-nascidos do sexo feminino tem maior incidência de DDQ do que os 

meninos numa proporção de 8:1.  

 

Questão nº: 46 

No exame físico de um recém-nascido com suspeita de displasia do 

desenvolvimento do quadril (DDQ) do nascimento aos seis meses de idade são 

sinais geralmente presentes, EXCETO: 

 

a) Assimetria de pregas glúteas e poplíteas.  

b) Encurtamento aparente do fêmur ou sinal de Galeazzi.  

c) Assimetria de pregas inguinais.  

d) Redução da extensão do quadril e do joelho.   

 

 



Questão nº: 47 

Em relação às osteotomias pélvicas é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A osteotomia de Pemberton promove remodelamento, que só é possível pela 

elasticidade inerente ao osso imaturo. 

b) A indicação primária da osteotomia de Salter é a deficiência de cobertura ântero-

lateral da cabeça femoral concentricamente reduzida.  

c) A osteotomia de Pember-Salter possui a vantagem de combinar redirecionamento e 

remodelamento acetabular em procedimento único, mas possui risco de lesão do nervo 

isquiático.  

d) A osteotomia tipo tetoplastia de Staheli é o procedimento de estabilização mais 

antigo e possui a vantagem de não medializar o centro de rotação do quadril.  

 

Questão nº: 48 

Sobre o osteoma osteóide assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) É lesão osteoblástica, com frequência benigna, ativa com zona periférica de 

neoformação óssea reativa com nicho formado por tecido celular vascularizado que 

contém osteóide.   

b) Pode se desenvolver em qualquer osso, porém com maior incidência nos ossos 

longos em 65% dos casos, sobretudo na diáfise da tíbia e do fêmur.   

c) Em geral a lesão é indolor, provavelmente pela pouca quantidade de fibras nervosas 

no tumor e não costuma haver aumento de volume com a evolução.  

d) Os osteomas osteóides predominam em adolescentes e adultos jovens.  

 

Questão nº: 49 

Sobre a Doença de Ollier (encondromatose múltipla) assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) É um defeito hereditário caracterizado pela presença de múltiplos encondromas que 

afetam as regiões metafisária e diafisária de um ou vários ossos.  

b) Não existe nessa doença tendência familiar e alguns investigadores preferem 

considerá-la displasia óssea, em vez de tumor verdadeiro.  



c) A Síndrome de Maffucci é um transtorno congênito, não hereditário, caracterizado 

por encondromatose associada à presença de tecido mole angiomatoso.  

d) Os ossos afetados costumam serem arqueados e encurtados com alargamento das 

regiões metafisárias.  

 

Questão nº: 50 

Sobre o tumor de células gigantes (TCG) é CORRETO afirmar que: 

 

a) O TCG é o tumor maligno agressivo caracterizado por tecido muito vascularizado e 

cerca de 50% das lesões localizam-se ao redor do joelho.   

b) A faixa etária de maior incidência do TCG está entre os 40 e 60 anos de idade, fato 

que ajuda no diagnóstico diferencial com a lesão do cisto ósseo aneurismático.  

c) Desenvolve-se em geral nas epífises dos ossos longos sendo especialmente 

acometidas as epífises distais do fêmur, proximal da tíbia e distal do rádio.  

d) O TCG é o tumor de aspecto osteolítico, que destrói toda epífise, porém não insufla o 

osso cortical epifisário e não chega até a cartilagem articular. 
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