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1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).

  Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
  Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.

2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
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•  Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devi-

damente o campo VERSÃO.
•  Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
•  Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.
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após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, meta-
de do tempo previsto para a resolução delas.
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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
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Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se de-
senrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, princi-
palmente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relacio-
na

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13



7

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

 Conhecimentos Especializados
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Questão 16

Considerando-se a consolidação óssea, é CORRETO afirmar que

A) a eletropositividade encontrada no foco de fratura estimula a osteogênese.

B) a vitalidade dos osteócitos, no foco de fratura, é fundamental para a consolidação ós-
sea.

C) as forças de tração intermitente promovem a calcificação normal da fibrocartilagem
formada, enquanto o estresse hidrostático intermitente inibe a calcificação.

D) o ambiente no foco de fratura, enquanto o hematoma se organiza, é ácido, o que pro-
porciona a ação da fosfatase alcalina.

Questão 17

Considerando-se os enxertos ósseos, é INCORRETO afirmar que

A) a consolidação, no enxerto ósseo vascularizado, ocorre de forma semelhante à do foco
de fratura, sem que haja reabsorção e substituição por um novo osso.

B) o enxerto de osso esponjoso permite o crescimento e a difusão vascular, com rápida
incorporação.

C) os enxertos autólogos de osso esponjoso, com 5 mm de espessura, são completamente
vascularizados na segunda semana.

D) os enxertos de osso cortical são mais dificilmente penetrados pelos vasos sangüíneos
e, por isso, sofrem processo de reabsorção e substituição por um novo osso.

Questão 18
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Considerando-se a osteomielite pós-traumática, é INCORRETO afirmar que

A) a cintilografia de três fases, com tecnécio, apresenta alta especificidade e sensitivida-
de no diagnóstico.

B) a cultura do material drenado pela fístula é elemento importante na definição do
agente etiológico.

C) a presença de material de síntese metálico altera a aderência e a patogênese das bacté-
rias, tornando-as mais resistentes aos antibióticos.

D) o fator principal no sucesso do tratamento é a remoção completa de todo o osso e
partes moles envolvidos.

Questão 19

É INCORRETO afirmar que, entre as indicações para fixação de uma lesão metastática
com suspeita de fratura iminente, se inclui(em)

A) a lesão destrutiva dolorosa após tratamento radioterápico.

B) a lesão maior que 2,5 centímetros de diâmetro.

C) a lesão maior que 50% do diâmetro do osso.

D) as pequenas lesões múltiplas no mesmo osso.

Questão 20

É INCORRETO afirmar que, entre as causas de fratura periprotética  no pós-operatório
tardio da artroplastia total do quadril, se inclui a

A) infecção.

B) osteólise.

C) osteoporose.

D) soltura dos componentes.

Questão 21
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Considerando-se as fraturas de falange, é INCORRETO afirmar que

A) a redução incruenta com fixação percutânea com fios de Kirschner é uma alternativa
de tratamento, apesar de tecnicamente difícil.

B) a tendência à angulação dorsal dos fragmentos ocorre nas fraturas da falange proxi-
mal.

C) as fraturas oblíquas são, geralmente, instáveis e dificultam o tratamento com imobili-
zação de forma isolada.

D) os desvios rotacionais são complicações freqüentes.

Questão 22

É CORRETO afirmar que a estrutura principal que impede a redução da luxação meta-
carpofalangeana complexa é

A) a placa volar.

B) o fragmento ósseo da cabeça do metacarpeano.

C) o tendão extensor.

D) o tendão flexor.

Questão 23

É INCORRETO afirmar que, entre os fatores de instabilidade nas fraturas do rádio distal,
se inclui

A) a angulação maior que 20°.

B) a cominução dorsal.

C) a presença de fragmento intrarticular.

D) o encurtamento de 10 mm ou mais.

Questão 24
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É INCORRETO afirmar que, entre as indicações de tratamento cirúrgico nas fraturas da
diáfise do úmero, se inclui

A) a fratura bilateral dos úmeros.

B) a fratura segmentar.

C) a lesão do nervo radial, causada pelo mecanismo de fratura.

D) o cotovelo flutuante.

Questão 25

Considerando-se a fratura do terço proximal do úmero, é CORRETO afirmar que a

A) de duas partes, envolvendo a tuberosidade maior, é mais bem fixada com parafusos
interfragmentários.

B) de duas partes, envolvendo a tuberosidade menor, não necessita de tratamento.

C) de duas partes, envolvendo o colo anatômico, tem indicação de artroplastia, mesmo
no paciente jovem, devido ao alto risco de necrose da cabeça do úmero.

D) de quatro partes, submetida a osteossíntese, leva a alto índice de maus resultados.

Questão 26

É INCORRETO afirmar que, entre as evidências radiográficas diretas de instabilidade da
coluna cervical, se inclui

A) a angulação entre os corpos vertebrais maior que 11°, quando comparada aos seg-
mentos adjacentes.

B) a inclinação lateral do corpo vertebral na incidência anteroposterior.

C) a translação anterior ou posterior dos corpos vertebrais de 2 mm.

D) o alargamento segmentar dos processos espinhosos na incidência lateral.

Questão 27
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Considerando-se a avaliação da lesão medular na fratura luxação toracolombar, é
CORRETO afirmar que

A) a classificação de déficit neurológico Frankel A indica funções motora e sensitiva
normais.

B) a comprovação de déficit neurológico completo se dá quando, na avaliação inicial,
não há funções motora e sensitiva distais à área lesada e o reflexo bulbocavernoso
está ausente.

C) a preservação sacral indica lesão incompleta e se manifesta por sensação perianal,
função motora retal voluntária e atividade flexora do hálux.

D) todos os reflexos, na vigência do choque espinhal, estão, geralmente, ausentes por
48 horas a 72 horas.

Questão 28

Considerando-se a luxação traumática do quadril, é INCORRETO afirmar que

A) a lesão do nervo ciático é freqüente e é causada pela cabeça luxada ou por fragmento
da fratura acetabular.

B) a luxação anterior se associa freqüentemente a fratura da cabeça e do colo do fêmur.

C) a luxação recorrente pode acontecer, mesmo com o paciente em tração, após a redu-
ção.

D) o mecanismo de trauma, na luxação posterior, sem fratura, é uma força aplicada no
joelho fletido com o quadril em flexão e em ligeira adução.

Questão 29
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Considerando-se o tratamento da fratura da diáfise do fêmur na criança, é INCORRETO
afirmar que

A) a imobilização gessada, sem necessidade de tração prévia, é indicada em crianças, até
os 6 meses de idade, com encurtamento de até 2 cm e angulação menor que 30°.

B) a tração transesquelética não é recomendada para crianças a partir dos 12 anos, devi-
do ao alto índice de encurtamento e consolidação viciosa.

C) as hastes rígidas bloqueadas (interlocking nails) são contra-indicadas, mesmo no
adolescente com fratura instável, devido ao risco de necrose avascular da cabeça do
fêmur.

D) o aparelho de Pavilik é indicado para tratamento das fraturas do terço médio ou pro-
ximal do recém-nascido.

Questão 30

Considerando-se as fraturas supracondilianas do úmero na criança, é CORRETO afirmar
que

A) a pronação do antebraço, após a redução do fragmento desviado posteromedialmente,
estabiliza a redução.

B) o cúbito varo é complicação que se relaciona mais às fraturas do tipo III que àquelas
do tipo I e II de Gartland.

C) o desvio medial do fragmento distal aumenta o risco de lesão do nervo mediano e da
artéria braquial.

D) o fio medial, na fixação com fios cruzados, deve ser introduzido antes do lateral, para
diminuir o risco de lesão do nervo ulnar.

Questão 31

Considerando-se a fratura avulsão da pelve, é CORRETO afirmar que

A) a espinha ilíaca anteroinferior é o local de acometimento mais comum, pela tração do
reto anterior da coxa.

B) a fixação cirúrgica do fragmento avulsionado proporciona melhores resultados.

C) a ocorrência dessa fratura se dá mais freqüentemente na faixa etária de 8 a 12 anos.

D) os desvios, na tuberosidade isquiática, em geral são menores, devido à ação do liga-
mento sacrotuberositário.

Questão 32
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Considerando-se as fraturas da tíbia na criança, é INCORRETO afirmar que

A) a deformidade em valgo é a seqüela mais comum das fraturas metafiárias proximais.

B) a estabilização cirúrgica das fraturas da tíbia está indicada nos pacientes com paralisia
cerebral espástica.

C) as angulações em varo ou valgo de 15° são aceitáveis em crianças até 10 anos, devido
à grande capacidade de remodelação.

D) encurtamentos maiores que 1 cm não devem ser aceitos após a redução, independen-
temente da faixa etária.

Questão 33

Considerando-se os entorses do tornozelo, é CORRETO afirmar que

A) a inclinação de 15° em varo do tálus, na radiografia, com stress indica lesão dos li-
gamentos talofibular anterior e calcaneofibular.

B) as instabilidades laterais crônicas, quando sintomáticas, têm indicação cirúrgica a
partir do diagnóstico.

C) o sinal da gaveta anterior é indicativo de lesão do ligamento deltóide.

D) o tratamento conservador, nas lesões laterais completas do tipo III, dá melhores re-
sultados que o tratamento cirúrgico, mesmo em atletas.

Questão 34

É INCORRETO afirmar que, entre as situações ideais de indicação de sutura meniscal, se
inclui a lesão

A) aguda.

B) entre 10 mm e 20 mm de extensão.

C) periférica.

D) radial.

Questão 35
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Considerando-se a escoliose idiopática do adolescente, é INCORRETO afirmar que

A) a progressão da curva é mais provável no sexo feminino.

B) as curvas torácicas únicas têm maior tendência à progressão que as lombares únicas.

C) os pacientes com curvas torácicas de 50°, associadas à lordose, têm indicação de tra-
tamento com órtese.

D) os pacientes em crescimento, com curvas menores que 20°, não necessitam de trata-
mento, devendo, apenas ser observados de 6 em 6 meses.

Questão 36

É CORRETO afirmar que a compressão da raiz nervosa de C8 acarreta

A) alteração no reflexo braquiorradial.

B) alteração no reflexo tricipital.

C) diminuição da sensibilidade no aspecto medial do braço.

D) fraqueza dos músculos flexores dos dedos e nos interósseos da mão.

Questão 37

Considerando-se o tratamento cirúrgico da hérnia de disco lombar, é INCORRETO afir-
mar que

A) a expectativa de alívio da dor lombar é baixa com o tratamento cirúrgico.

B) a remoção do disco é mandatória e urgente na síndrome da cauda eqüina.

C) o maior alívio da dor, com o tratamento cirúrgico, ocorre nas hérnias protrusas que
ainda não se romperam.

D) os pacientes com baixo nível educacional têm menor expectativa de bom resultado
com o tratamento cirúrgico.

Questão 38
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É INCORRETO afirmar que, entre os fatores relacionados à instabilidade do quadril,
após artroplastia total, se inclui

A) a avulsão, ou pseudartrose, do grande trocânter.

B) a tensão aumentada da musculatura, após a redução.

C) o acesso cirúrgico posterior.

D) o impacto do colo do componente femoral na margem do componente acetabular.

Questão 39

É INCORRETO afirmar que, entre as contra-indicações para a artroplastia do ombro, se
inclui

A) a articulação neuropática

B) a infecção recente.

C) a lesão isolada do manguito rotador.

D) a presença de comorbidades graves.

Questão 40

Considerando-se a correção das deformidades do joelho, por meio da artroplastia total, é
CORRETO afirmar que

A) a melhor medida, no varo acentuado, consiste em aumentar o corte ósseo tibial.

B) a preservação do ligamento cruzado posterior, na deformidade em varo ou valgo, não
interfere no balanço dos ligamentos.

C) a secção do ligamento colateral lateral e do tendão do bíceps na cabeça da fíbula é, no
valgo acentuado, a melhor medida para se realizar o balanço ligamentar lateral.

D) o aumento do corte femoral distal, associado à liberação posterior é uma alternativa
de tratamento nas contraturas em flexão.

Questão 41



17

Considerando-se o tratamento da luxação congênita do quadril, é INCORRETO afirmar
que

A) a redução cruenta e encurtamento do fêmur, para diminuir a incidência de necrose da
cabeça do fêmur, são indicadas em crianças acima de 3 anos de idade.

B) as crianças acima de 6 meses que necessitam de redução incruenta devem ser trata-
dos, após a redução, com gesso em flexão e abdução máximas.

C) as crianças em torno de 3 anos de idade, em que se observa insuficiência anterior do
acetábulo, após a redução, devem ser submetidas à osteotomia de Salter.

D) o aparelho de Pavilik, até os 6 meses de idade, está indicado, mesmo em quadris lu-
xados.

Questão 42

Considerando-se a doença de Legg-Perthes, é INCORRETO afirmar que

A) a osteotomia femoral de valgização e extensão está indicada numa cabeça não-
contida, quando há evidência de melhor congruência articular, em adução e em exten-
são.

B) o fator prognóstico mais importante é a deformidade da cabeça do fêmur, associada à
incongruência articular.

C) o maior pré-requisito para se indicar a osteotomia femoral de varização é a presença
de amplitude completa de movimentos.

D) os pacientes com preservação do pilar lateral — tipo I de Herring — não necessitam
de tratamento.

Questão 43

Considerando-se o tratamento da epifisiólise proximal do fêmur, é CORRETO afirmar
que

A) a fixação com três fios ou com parafusos é mais segura que a fixação única.

B) a observação do lado contralateral, em pacientes com acometimento unilateral, é o
tratamento preferido, se comparado à fixação profilática.

C) o fio ou o parafuso, na fixação in situ, deve ser colocado inferiormente no colo do
fêmur.

D) o tratamento com gesso é eficaz e apresenta baixo índice de complicações.
Questão 44
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Considerando-se as coalisões tarsais, é INCORRETO afirmar que

A) a artrodese subtalar ou a tríplice artrodese estão indicadas em casos tardios, com ar-
trose.

B) essas coalisões ocorrem, mais freqüentemente, nas articulações talonavicular e calça-
neocuboídea.

C) o achatamento progressivo do arco longitudinal do pé, com deformidade em valgo do
retropé, pode ocorrer.

D) o exame radiográfico confirma o diagnóstico, apesar de a ressonância magnética po-
der ser útil quando não há barra óssea.

Questão 45

É INCORRETO afirmar que, entre os fatores que fazem parte da fisiopatologia do pé
torto congênito, se inclui

A) o calcâneo desviado em varo, eqüino e rotação interna.

B) o desvio plantar e medial da parte anterior do tálus.

C) o navicular, o cubóide e os cuneiformes menores que o normal e inclinados plantar e
medialmente.

D) os ligamentos deltóide, tíbionavicular e calcâneonavicular encurtados.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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