
 2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 CIRURGIA DE MÃO 

  
Questão nº: 21 

No tratamento cirúrgico da instabilidade carpal crônica, a capsulodese de BLATT 

é realizada com um retalho de base: 

 

a) Volar no rádio 

b) Dorsal no rádio 

c) Volar no escafoide 

d) Dorsal no escafoide 

 

Questão nº: 22 

Na avaliação da lesão de nervo periférico no membro superior, a discriminação de 

dois pontos na região palmar das falanges distal e proximal dos dedos é testada 

para um intervalo normal de, respectivamente: 

 

a) 3-5mm e 3-8mm. 

b) 3-6mm e 5-8mm. 

c) 3-5mm e 4-7mm. 

d) 4-7mm e 5-8mm. 

 

Questão nº: 23 

No tratamento da pseudartrose do escafoide, a técnica de Fernandez é realizada 

com colocação de enxerto: 

 

a) Corticoesponjoso retangular por acesso volar. 

b) Corticoesponjoso retangular por acesso dorsal. 

c) Corticoesponjoso trapezoidal por acesso volar.  

d) Corticoesponjoso trapezoidal por acesso dorsal. 



Questão nº: 24 

A anastomose entre os nervos ulnar e mediano na mão é denominada: 

 

a) MARTIN-GRUBER 

b) RICHE-CANNIEU 

c) LOREN-PARK. 

d) BERRITINI 

 

Questão nº: 25 

Na paralisia cerebral, de acordo com a classificação de ZANCOLLI, a extensão 

dos dedos somente com o punho em flexão superior a 30
o
 e a extensão ativa do 

punho caracterizam o tipo: 

 

a) I 

b) IIA 

c) IIB 

d) III 

 

Questão nº: 26 

Na histologia da pele, a espessura da derme em relação à espessura cutânea total é 

de cerca de: 

 

a) 5% 

b) 15% 

c) 25% 

d) 35% 

 

 

 



Questão nº: 27 

O percentual da superfície do escafoide coberta por cartilagem corresponde a 

cerca de: 

 

a) 20% 

b) 40% 

c) 60% 

d) 80% 

 

Questão nº: 28 

Após transferências tendinosas do antebraço e da mão, segundo OMER, ocorre 

redução da força muscular em: 

 

a) Um grau na escala de HIGHET 

b) Dois graus na escala de HIGHET 

c) Três graus na escala de HIGHET 

d) Quatro graus na escala de HIGHET 

 

Questão nº: 29 

A etiopatogenia da Síndrome de POLAND tem sido atribuída à: 

 

a) Interrupção do fluxo sanguíneo na artéria subclávia. 

b) Aumento do fluxo sanguíneo na artéria subclávia. 

c) Interrupção do fluxo sanguíneo na artéria axilar. 

d) Aumento do fluxo sanguíneo na artéria axilar. 

 

Questão nº: 30 

Na macrodactilia, de acordo com a classificação de FLATT, a associação entre 

gigantismo e neurofibromatose ocorre no tipo: 

 



a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

Questão nº: 31 

A infecção que mais frequentemente acomete a mão é: 

 

a) A foliculite. 

b) O impetigo. 

c) A paroníquia. 

d) O granuloma piogênico. 

 

Questão nº: 32 

O cisto sinovial volar do punho se desenvolve mais frequentemente na articulação: 

 

a) Escafossemilunar 

b) Semilunopiramidal 

c) Escafotrapezoidal 

d) Semilunocapitato 

 

Questão nº: 33 

As fraturas da base volar da falange média são consideradas instáveis se 

envolverem a superfície articular (IFP) em: 

 

a) Menos de 10%  

b) Menos de 30%  

c) Entre 30% e 40% 

d) Mais de 40% 



 

Questão nº: 34 

No tratamento do polegar em gatilho, deve ser liberada a polia: 

 

a) A1 

b) A2 

c) Oblíqua 

d) Transversa 

 

Questão nº: 35 

Na síndrome dolorosa complexa regional, a causalgia corresponde ao tipo: 

 

a) 1   

b) 2  

c) 3  

d) 4 

 

Questão nº: 36 

Na sindactilia complexa, a fusão total dos dedos é mais frequentemente associada 

a: 

 

a) Ausência de comprometimento ósseo. 

b) Fusão das falanges distais. 

c) Fusão de todas as falanges. 

d) Fusão das falanges distais e médias. 

 

 

 



Questão nº: 37 

Na doença de KIENBÖCK, o tratamento cirúrgico com encurtamento do capitato 

está indicado na presença de: 

 

a) Variante ulnar neutra 

b) Artrose radiossemilunar 

c) Artrose semilunocapitato 

d) Rotação fixa do escafoide 

 

Questão nº: 38 

Na doença de DUPUYTREN, o dedo mais frequentemente acometido é o: 

 

a) polegar 

b) indicador 

c) anelar 

d) mínimo 

 

Questão nº: 39 

O encondroma na mão acomete mais frequentemente: 

 

a) A falange distal 

b) A falange média 

c) A falange proximal 

d) O metacarpo 

 

Questão nº: 40 

O tumor maligno primário do osso que mais frequentemente acomete a mão é o: 

 

 



a) Osteossarcoma 

b) Condrossarcoma 

c) Sarcoma de Ewing 

d) Fibrohistiocitoma maligno 

 

Questão nº: 41 

Na hanseníase, os nervos da extremidade superior mais e menos acometidos são 

respectivamente: 

 

a) Ulnar e o mediano. 

b) Ulnar e o radial. 

c) Mediano e o radial. 

d) Mediano e o ulnar. 

 

Questão nº: 42 

Os ligamentos de GRAYSON e de CLELAND estão localizados em relação ao feixe 

vásculo nervoso digital, respectivamente: 

 

a) Volarmente e dorsalmente 

b) Dorsalmente e volarmente 

c) Volarmente e volarmente 

d) Dorsalmente e dorsalmente 

 

Questão nº: 43 

A frequência do ligamento retinacular oblíquo de LANDSMEER é inferior 50%, 

EXCETO na face ulnar do dedo: 

 

 

 

 



a) Anelar, onde está presente em mais de 90%. 

b) Mínimo, onde está presente em mais de 90%. 

c) Anelar, onde está presente em cerca de 70%. 

d) Mínimo, onde está presente em cerca de 70%. 

 

Questão nº: 44 

Na deformidade em botoeira crônica, de acordo com a classificação de BURTON, 

a presença de contratura fixa, fibrose articular e contratura dos ligamentos 

colaterais e da placa volar ocorrem no estágio: 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

Questão nº: 45 

Na mão torta radial, de acordo com a classificação de BAYNE e KLUG, a 

deficiência de crescimento em ambas as epífises, caracterizando um rádio em 

miniatura, ocorre no tipo: 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

Questão nº: 46 

Na artrite reumatoide, a lesão de MANNERFELT corresponde à ruptura do 

tendão: 

 

 



a) Flexor superficial do dedo mínimo. 

b) Extensor próprio do dedo mínimo. 

c) Extensor longo do polegar. 

d) Flexor longo do polegar. 

 

Questão nº: 47 

Na deformidade de MADELUNG no paciente esqueleticamente imaturo, a técnica 

cirúrgica mais bem indicada para o tratamento é: 

 

a) Liberação do ligamento de VICKERS. 

b) Osteotomia de fechamento radial. 

c) Encurtamento da ulna. 

d) Osteotomia em cúpula. 

 

Questão nº: 48 

Na fratura da base do 1
o
 metacarpiano, de acordo com a classificação de GREEN e 

O’BRIEN, a fratura-luxação de BENETT corresponde ao tipo: 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

Questão nº: 49 

Na lesão ligamentar escafossemilunar, de acordo com a classificação artroscópica, 

a lesão com afastamento suficiente entre os ossos para penetração do artroscópio 

corresponde ao grau: 

 

 

 



a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

Questão nº: 50 

Na síndrome do desfiladeiro torácico, os pacientes se queixam de parestesias no 

território das raízes: 

 

a) C4 e C5. 

b) C6 e C7. 

c) C8 e T1. 

d) T2 e T3. 

 

 

 

 

 

 

FIM 


