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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

O tecido cartilaginoso é originado a partir de qual 
semana do desenvolvimento embrionário? 

 

(A) Quarta semana. 

(B) Quinta semana. 

(C) Sexta semana. 

(D) Sétima semana. 

(E) Oitava semana. 

 

12 

Sobre o sistema musculoesquelético, é correto 
afirmar que  

 

(A) tem cerca de 640 músculos e corresponde  a 
aproximadamente 40% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(B) tem cerca de 520 músculos e corresponde a 
aproximadamente 30% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(C) tem cerca de 760 músculos e corresponde a 

aproximadamente 50% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(D) tem cerca de 480 músculos e corresponde a 
aproximadamente 20% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(E) tem cerca de 310 músculos e corresponde a 
aproximadamente 60% do peso corporal no 
adulto jovem. 

 

13 

A maior parte do cálcio do organismo está 
armazenada nos ossos, mantida, 
predominantemente, na forma 

 

(A) de cálcio iônico. 

(B) de cálcio ligado à proteína. 

(C) de cálcio ligado ao fósforo. 

(D) de cristais de hidroxiapatita. 

(E) livre no espaço extracelular. 

 

14 

O conceito diamante apresenta pré-requisitos 
essenciais para a consolidação óssea. Entre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO 
representa esse conceito. 

 

(A) Existência de células mesenquimais 

pluripotenciais. 

(B) Ausência de comorbidades deletérias à divisão 
celular. 

(C) Concentração de fatores de crescimento e 
moléculas sinalizadoras. 

(D) Arcabouço tridimensional de matriz extracelular. 

(E) Estabilidade mecânica no foco de fratura. 

 

15 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
o esporte com o tipo mais comum de fratura por 
estresse. 

 

(A) Arremessadores – coluna. 

(B) Ginastas – olecrano.  

(C) Esqui aquático – tíbia. 

(D) Golfistas – costelas. 

(E) Corredores – quadril. 

 

16 

O osteoblastoma é uma neoplasia benigna, porém 
ativa. Assinale a alternativa correta em relação a 
esse tipo de tumor. 

 

(A) Acomete mais crianças de 5 a 10 anos. 

(B) Mais prevalente em mulheres. 

(C) Em 30 a 40% dos casos, localiza-se nos 
elementos posteriores da coluna vertebral e no 
sacro. 

(D) Nos ossos longos, geralmente está localizado na 
diáfise. 

(E) Os sintomas dolorosos são mais intensos que o 

osteoma osteoide. 
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17 

Em relação às tendinopatias, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente apenas 
causas extrínsecas para lesão.  

 

(A) Idade avançada, doenças metabólicas, fadiga. 

(B) Erro de treinamento, condições ambientais, idade 

avançada. 

(C) Erro de treinamento, corticoides, doenças 
metabólicas. 

(D) Doenças metabólicas, fluoroquinolonas, erro de 

treinamento. 

(E) Fluoroquinolonas, erro de treinamento, condições 
ambientais.  

 

18 

Uma das complicações do tratamento 
conservador do Pé Torto Congênito é o pé em 
“mata-borrão”, que é definido como 

 

(A) retropé fletido e antepé em equino. 

(B) retropé aduzido e antepé em equino. 

(C) retropé em equino e antepé aduzido. 

(D) retropé em equino e antepé dorsifletido. 

(E) retropé fletido e antepé dorsifletido. 

 

19 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a plica sinovial do joelho mais comum. 

 

(A) Suprapatelar. 

(B) Mediopatelar. 

(C) Lateral. 

(D) Infrapatelar. 

(E) Retropatelar. 

 

20 

Em relação aos fatores predisponentes 
relacionados ao Escorregamento Epifisário 
Proximal do Fêmur, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A anteversão femoral aumentada pode contribuir. 

(B) Diminuição da obliquidade da fise é um fator. 

(C) A testosterona tem relação com enfraquecimento 
da fise. 

(D) Relação com o biotipo adiposo-genital (tipo 

Mikulics). 

(E) Radioterapia não é um fator desencadeante. 

 

21 

Dentre as causas neuropáticas de escoliose 
neuromuscular, assinale a alternativa que 
exemplifica corretamente uma causa genética. 

 

(A) Síndrome de Riley-Day. 

(B) Doença de Werdnig-Hoffman. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Síndrome de Roussy-Levy. 

(E) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

 

22 

A causa mais comum de Escápula Alada é a 
compressão do nervo torácico longo, que se 
origina de quais raízes e tem qual trajeto? 

 

(A) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior.  

(B) Raízes de C5 e C6; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior. 

(C) Raiz de C5; Trajeto profundo até o músculo 

serrátil anterior. 

(D) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto profundo até o 
músculo serrátil posterior. 

(E) Raízes de C5 e C6; Trajeto profundo até o 

músculo serrátil posterior. 

 

23 

Dos problemas e complicações listados a seguir, 
que se relacionam ao tratamento com 
Suspensório de Pavlik, qual está associado à 
abdução exagerada? 

 

(A) Desenvolvimento acetabular retardado. 

(B) Lesão do nervo femoral. 

(C) Doença de Pavlik. 

(D) Necrose avascular da cabeça femoral. 

(E) Lesão do nervo safeno. 

 

24 

Em relação à Pseudoartrose Congênita da Tíbia, 
segundo a Classificação de Andersen, é correto 
afirmar que 

 

(A) no tipo tardio, ocorre o arqueamento 
anteromedial da tíbia. 

(B) no tipo cístico, o arqueamento está presente 

desde o nascimento. 

(C) no tipo displásico, o arqueamento anteromedial 
está presente desde o nascimento. 

(D) o tipo tardio está associado à neurofibromatose. 

(E) no tipo displásico, existe grande dificuldade de 

obter a consolidação da fratura. 
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25 

Dentre os medicamentos utilizados no tratamento 
da Paralisia Cerebral, qual dos itens a seguir é um 
fármaco anticolinérgico que exerce efeito 
inibitório direto sobre o sistema nervoso 
parassimpático? 

 

(A) Baclofeno. 

(B) Benzodiazepínicos. 

(C) Triexifenidil. 

(D) Tizanidina. 

(E) Fenol. 

 

26 

Em relação à Polidactilia Ulnar, é correto afirmar 
que 

 

(A) é o tipo mais raro entre as polidactilias. 

(B) é mais comum na raça negra. 

(C) geralmente é unilateral. 

(D) é incomum a associação com polidactilia dos 
pés. 

(E) não ocorre associação com síndromes e 
alterações cromossômicas. 

 

27 

Em relação à espondilodiscite, é correto afirmar 
que 

 

(A) há predomínio no sexo feminino. 

(B) o diagnóstico geralmente ocorre nos primeiros 
dias. 

(C) a faixa mais prevalente é entre os 30 e 40 anos. 

(D) o fator de risco mais prevalente é a diabetes. 

(E) a principal etiologia é o S. aureus. 

 

28 

A Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson é uma 
osteocondrose que acomete 

 

(A) a inserção do tendão calcâneo. 

(B) o polo inferior da patela. 

(C) o osso navicular. 

(D) a inserção da pata de ganso. 

(E) o trocânter menor. 

 

29 

Em relação à Síndrome do Desfiladeiro 
Cervicotorácico, qual dos testes a seguir NÃO 
está relacionado com essa síndrome? 

 

(A) Teste de Payr. 

(B) Teste de Roos. 

(C) Teste de Halsted. 

(D) Teste de Wright. 

(E) Teste de Elvey. 

 

30 

A fratura do tálus pode trazer graves 
consequências ao paciente. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente o mecanismo com o 
provável tipo de fratura do tálus. 

 

(A) Compressão Longitudinal – fratura do processo 
posterior. 

(B) Flexão Plantar – fratura do colo. 

(C) Flexão Dorsal – processo lateral do tálus. 

(D) Eversão – fratura do corpo. 

(E) Inversão – fratura osteocondral. 

 

31 

Em relação aos cistos perimeniscais, é correto 
afirmar que 

 

(A) são mais comuns no lado medial. 

(B) em pequena parcela ocorrem por uma lesão 
horizontal. 

(C) geralmente são anteriores ao Ligamento 
Colateral Lateral. 

(D) não resultam em sobrecarga articular. 

(E) a minoria ocorre na base do menisco ou sobre 
ele. 

 

32 

A causa de morte do politraumatizado é trimodal. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
causas precoces. 

 

(A) Laceração cerebral, TRM alto, lesão 

troncocerebral. 

(B) Ferimentos no baço e fígado, hemopneumotórax, 
perda de sangue causada por múltiplas lesões 
nas extremidades. 

(C) Laceração cerebral, TRM alto, perda de sangue 
causada por múltiplas lesões nas extremidades. 

(D) TRM alto, falência múltipla de órgãos, sepse. 

(E) Traumatismo craniencefálico, falência múltipla de 

órgãos, sepse. 
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33 

Em relação à Osteonecrose Espontânea do Joelho 
(ou Primária), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Ocorre com mais frequência em mulheres. 

(B) A obesidade favorece seu aparecimento. 

(C) Em geral, acomete um joelho. 

(D) Seu aparecimento é insidioso, lento. 

(E) Ocorre por volta dos 60 anos de idade. 

 

34 

Assinale a alternativa que demonstra uma 
classificação utilizada, para as alterações 
degenerativas do cotovelo na artrite reumatoide, 
que oferece base para a definição da melhor 
conduta terapêutica e seu prognóstico. 

 

(A) Classificação de Judet. 

(B) Classificação de Carson. 

(C) Classificação de Ponseti. 

(D) Classificação de Rockwood. 

(E) Classificação de O’Bryan. 

 

35 

A Pubalgia é uma síndrome inflamatória de 
etiologia diversa que causa dor nos ossos 
púbicos. Em relação a essa enfermidade, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Parto vaginal é uma das causas. 

(B) É comum em corredores. 

(C) Está associada à origem dos adutores e reto 
femoral. 

(D) Hérnia inguinal é um diagnóstico diferencial. 

(E) A compressão lateral da asa do ilíaco, com os 
pacientes em decúbito ventral, causa dor na 
sínfise púbica desses pacientes. 

 

36 

Ao ser realizado o exame físico em paciente 
vítima de ferimento corto contuso, foi observada 
lesão do nervo ulnar. Assinale a alternativa 
correta que avalia esse nervo. 

 

(A) Teste de Phalen. 

(B) Tinel. 

(C) Teste de Jeanne. 

(D) Teste de Morberg. 

(E) Kernig. 

 

37 

Paciente adulto jovem, politraumatizado, deu 
entrada no pronto-socorro. Após as manobras do 
ATLS, o paciente foi considerado estável. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
quesito que deixaria o paciente estável. 

 

(A) Plaquetas entre 90-100.000/mm3. 

(B) Trauma abdominal ausente. 

(C) De 0 a 2 bolsas de sangue em 2h. 

(D) Temperatura acima de 33o C. 

(E) Trauma pélvico tipo A. 

 

38 

Em relação aos sinais e sintomas de paciente  
apresentando Osteomielite, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A dor geralmente não é a primeira queixa. 

(B) A impotência funcional geralmente não altera 

com a evolução. 

(C) O edema geralmente surge no final e tende a não 
progredir. 

(D) A hipertermia geralmente é elevada. 

(E) Não se encontra claudicação nos membros 

inferiores. 

 

39 

Paciente feminina, 55 anos, vem ao consultório 
apresentando Tenossinovite Estenosante de De 
Quervain. Foi realizado o teste de Brunelli, no qual  

 

(A) realiza-se uma manobra de extensão e abdução 
do polegar contra resistência. 

(B) o punho é mantido em desvio radial, e o polegar 
é abduzido causando um atrito doloroso dos 
tendões contra a polia. 

(C) segura-se o polegar da paciente e desvia-se a 

mão para o lado ulnar causando dor. 

(D) o polegar aduzido na palma da mão, seguro 
pelos outros dedos, sendo realizado o desvio 
ulnar. 

(E) é realizada a percussão do estiloide. 
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40 

Paciente recém-nascido, apresentando Pé Talo 
Vertical Congênito, é encaminhado para 
avaliação. Em relação ao seu tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) o primeiro passo é o tratamento cirúrgico. 

(B) a via de acesso cirúrgica preconizada é a de 

Vancouver. 

(C) quando se opta por trocas gessadas, elas são 
feitas mensalmente. 

(D) a troca gessada é conhecida como técnica de 

Dobbs. 

(E) portadores de doença neuromuscular têm 
deformidade mais flexível. 

 

41 

Paciente feminina de 60 anos vem apresentando 
estenose da coluna lombar, com claudicação. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
características da claudicação neurogênica. 

 

(A) Melhora ao sentar, dor para andar de bicicleta, 
pouca atrofia. 

(B) Pulsos ausentes, dor de distal para proximal, 
piora ao ficar em pé. 

(C) Melhora ao sentar, fraqueza ocasional, dor de 
proximal para distal. 

(D) Melhora ao inclinar o corpo, pulsos ausentes, 
piora ao ficar em pé. 

(E) Melhora ao inclinar o corpo, dor de proximal para 

distal, pulsos presentes. 

 

42 

Paciente com politraumatismo, fratura dos ossos 
do antebraço e suspeita de síndrome 
compartimental. Assinale a alternativa que 
apresenta apenas músculos do compartimento 
volar. 

 

(A) Abdutor longo do polegar, braquiorradial, 

pronador quadrado. 

(B) Abdutor longo do polegar, pronador quadrado, 
flexor curto do carpo. 

(C) Braquiorradial, pronador quadrado, flexor curto 

do carpo. 

(D) Pronador redondo, flexor curto do carpo, flexor 
profundo dos dedos. 

(E) Braquiorradial, pronador redondo, flexor profundo 

dos dedos. 

 

43 

Criança de oito anos sofreu traumatismo por 
queda de bicicleta e apresenta fratura da diáfise 
da tíbia. Assinale a alternativa que apresenta os 
parâmetros aceitáveis para esse tipo de fratura e 
idade. 

 

(A) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(B) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
1 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(C) 50% de contato entre os fragmentos, menos de       
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(D) 70% de contato entre os fragmentos, menos de        

2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(E) 70% de contato entre os fragmentos, menos de      
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

 

44 

Paciente feminina de 70 anos apresentou uma 
queda do mesmo nível. Na radiografia solicitada, 
evidenciou-se uma fratura da apófise do processo 
estiloide do rádio. Como também é conhecida 
essa fratura? 

 

(A) Fratura de Pouteau. 

(B) Fratura de Goyrand. 

(C) Fratura de Barton. 

(D) Fratura de Hutchinson. 

(E) Fratura de Smith. 

 

45 

Menino sofreu queda do mesmo nível jogando 
futebol e apresentou fratura dos ossos do 
antebraço. Assinale a alternativa que apresenta as 
complicações desse tipo de fratura. 

 

(A) A refratura é mais comum após 6 meses de 
fratura. 

(B) A consolidação viciosa ocorre quando se aceita 

deformidade maior que 5 graus. 

(C) A neuropraxia mais comum é a do mediano. 

(D) A perda de redução é a complicação inicial 
menos comum. 

(E) A limitação da mobilidade é a complicação tardia 

menos comum. 
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46 

Para paciente em acompanhamento por Displasia 
do Desenvolvimento do Quadril, optou-se por uma 
osteotomia tipo Salter. Em relação a esse 
tratamento cirúrgico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A idade do paciente deve ser entre 6 e 18 meses. 

(B) Requer uma redução excêntrica do quadril. 

(C) A osteotomia oferece cobertura posterolateral ao 
acetábulo deficiente. 

(D) É possível obter até 30º de correção do índice 

acetabular. 

(E) Podem ser necessárias tenotomias dos adutores 
e iliopsoas. 

 

47 

Paciente de 60 anos encontra-se posicionado em 
decúbito lateral para realização do reparo do 
manguito rotador. Em relação a esse tipo de 
posicionamento, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Há alta taxa de complicações anestésicas 
posturais. 

(B) É inadequada a decoaptação entre a cabeça 
umeral e a glenoide para a realização dos 
acessos articulares. 

(C) Não necessita mudar decúbito para conversão 
em cirurgia aberta. 

(D) Ocorre o  posicionamento fixo do membro 

superior, por meio de acessórios de mesa, sem 
necessidade de auxiliar. 

(E) Sem risco potencial de lesões por tração 
excessiva no plexo braquial. 

 

48 

Em exame clínico de paciente com lombalgia, as 
veias jugulares são comprimidas de ambos os 
lados por 10 segundos. Com o paciente supinado, 
é solicitado para ele tossir. Como é chamado esse 
teste? 

 

(A) Teste de Naffziger. 

(B) Teste de Brudzinski. 

(C) Teste de Gaenslen. 

(D) Teste de Hoover. 

(E) Teste de Burns. 

 

49 

Foi solicitada avaliação, pela neonatologia, de 
paciente recém-nascido apresentando luxação do 
joelho. No exame clínico, a flexão não é possível e 
a tíbia luxa lateralmente na tentativa de flexão. 
Segundo a gravidade, essa luxação é classificada 
em 

 

(A) grau I. 

(B) grau II. 

(C) grau III. 

(D) grau IV. 

(E) grau V. 

 

50 

Paciente masculino, 30 anos, vítima de queda de 
água rasa, apresentando fratura cervical e choque 
neurogênico. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as características desse tipo de 
choque. 

 

(A) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 

oligúria, responde a volume. 

(B) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 
oligúria, responde a vasoconstritores. 

(C) Taquicardia, hipotensão, extremidades quentes, 

diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(D) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(E) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 

diurese normal, responde a volume. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A osteoartrose dos joelhos acomete geralmente pacientes idosos e pode levar a incapacidades, limitação 
de vida diária e perda de qualidade de vida. Em sua resposta, discorra sobre o que é artrose; sua etiologia 
(exemplificando) e os tipos existentes de artrose; e o tratamento, desde o conservador até o tratamento 
cirúrgico. 

 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
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SUPERIOR 

 
Turno 
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02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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3 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Paciente masculino, 30 anos, vítima de queda de 
água rasa, apresentando fratura cervical e choque 
neurogênico. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as características desse tipo de 
choque. 

 

(A) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 

oligúria, responde a volume. 

(B) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 
oligúria, responde a vasoconstritores. 

(C) Taquicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(D) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 

diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(E) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a volume. 

 

12 

O tecido cartilaginoso é originado a partir de qual 
semana do desenvolvimento embrionário? 

 

(A) Quarta semana. 

(B) Quinta semana. 

(C) Sexta semana. 

(D) Sétima semana. 

(E) Oitava semana. 

 

13 

Sobre o sistema musculoesquelético, é correto 
afirmar que  

 

(A) tem cerca de 640 músculos e corresponde  a 
aproximadamente 40% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(B) tem cerca de 520 músculos e corresponde a 
aproximadamente 30% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(C) tem cerca de 760 músculos e corresponde a 
aproximadamente 50% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(D) tem cerca de 480 músculos e corresponde a 
aproximadamente 20% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(E) tem cerca de 310 músculos e corresponde a 

aproximadamente 60% do peso corporal no 
adulto jovem. 

 

14 

A maior parte do cálcio do organismo está 
armazenada nos ossos, mantida, 
predominantemente, na forma 

 

(A) de cálcio iônico. 

(B) de cálcio ligado à proteína. 

(C) de cálcio ligado ao fósforo. 

(D) de cristais de hidroxiapatita. 

(E) livre no espaço extracelular. 

 

15 

O conceito diamante apresenta pré-requisitos 
essenciais para a consolidação óssea. Entre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO 
representa esse conceito. 

 

(A) Existência de células mesenquimais 
pluripotenciais. 

(B) Ausência de comorbidades deletérias à divisão 

celular. 

(C) Concentração de fatores de crescimento e 
moléculas sinalizadoras. 

(D) Arcabouço tridimensional de matriz extracelular. 

(E) Estabilidade mecânica no foco de fratura. 

 

16 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
o esporte com o tipo mais comum de fratura por 
estresse. 

 

(A) Arremessadores – coluna. 

(B) Ginastas – olecrano.  

(C) Esqui aquático – tíbia. 

(D) Golfistas – costelas. 

(E) Corredores – quadril. 

 

17 

O osteoblastoma é uma neoplasia benigna, porém 
ativa. Assinale a alternativa correta em relação a 
esse tipo de tumor. 

 

(A) Acomete mais crianças de 5 a 10 anos. 

(B) Mais prevalente em mulheres. 

(C) Em 30 a 40% dos casos, localiza-se nos 
elementos posteriores da coluna vertebral e no 
sacro. 

(D) Nos ossos longos, geralmente está localizado na 
diáfise. 

(E) Os sintomas dolorosos são mais intensos que o 
osteoma osteoide. 
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18 

Em relação às tendinopatias, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente apenas 
causas extrínsecas para lesão.  

 

(A) Idade avançada, doenças metabólicas, fadiga. 

(B) Erro de treinamento, condições ambientais, idade 

avançada. 

(C) Erro de treinamento, corticoides, doenças 
metabólicas. 

(D) Doenças metabólicas, fluoroquinolonas, erro de 

treinamento. 

(E) Fluoroquinolonas, erro de treinamento, condições 
ambientais.  

 

19 

Uma das complicações do tratamento 
conservador do Pé Torto Congênito é o pé em 
“mata-borrão”, que é definido como 

 

(A) retropé fletido e antepé em equino. 

(B) retropé aduzido e antepé em equino. 

(C) retropé em equino e antepé aduzido. 

(D) retropé em equino e antepé dorsifletido. 

(E) retropé fletido e antepé dorsifletido. 

 

20 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a plica sinovial do joelho mais comum. 

 

(A) Suprapatelar. 

(B) Mediopatelar. 

(C) Lateral. 

(D) Infrapatelar. 

(E) Retropatelar. 

 

21 

Em relação aos fatores predisponentes 
relacionados ao Escorregamento Epifisário 
Proximal do Fêmur, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A anteversão femoral aumentada pode contribuir. 

(B) Diminuição da obliquidade da fise é um fator. 

(C) A testosterona tem relação com enfraquecimento 
da fise. 

(D) Relação com o biotipo adiposo-genital (tipo 

Mikulics). 

(E) Radioterapia não é um fator desencadeante. 

 

22 

Dentre as causas neuropáticas de escoliose 
neuromuscular, assinale a alternativa que 
exemplifica corretamente uma causa genética. 

 

(A) Síndrome de Riley-Day. 

(B) Doença de Werdnig-Hoffman. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Síndrome de Roussy-Levy. 

(E) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

 

23 

A causa mais comum de Escápula Alada é a 
compressão do nervo torácico longo, que se 
origina de quais raízes e tem qual trajeto? 

 

(A) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior.  

(B) Raízes de C5 e C6; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior. 

(C) Raiz de C5; Trajeto profundo até o músculo 

serrátil anterior. 

(D) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto profundo até o 
músculo serrátil posterior. 

(E) Raízes de C5 e C6; Trajeto profundo até o 

músculo serrátil posterior. 

 

24 

Dos problemas e complicações listados a seguir, 
que se relacionam ao tratamento com 
Suspensório de Pavlik, qual está associado à 
abdução exagerada? 

 

(A) Desenvolvimento acetabular retardado. 

(B) Lesão do nervo femoral. 

(C) Doença de Pavlik. 

(D) Necrose avascular da cabeça femoral. 

(E) Lesão do nervo safeno. 

 

25 

Em relação à Pseudoartrose Congênita da Tíbia, 
segundo a Classificação de Andersen, é correto 
afirmar que 

 

(A) no tipo tardio, ocorre o arqueamento 
anteromedial da tíbia. 

(B) no tipo cístico, o arqueamento está presente 

desde o nascimento. 

(C) no tipo displásico, o arqueamento anteromedial 
está presente desde o nascimento. 

(D) o tipo tardio está associado à neurofibromatose. 

(E) no tipo displásico, existe grande dificuldade de 

obter a consolidação da fratura. 
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26 

Dentre os medicamentos utilizados no tratamento 
da Paralisia Cerebral, qual dos itens a seguir é um 
fármaco anticolinérgico que exerce efeito 
inibitório direto sobre o sistema nervoso 
parassimpático? 

 

(A) Baclofeno. 

(B) Benzodiazepínicos. 

(C) Triexifenidil. 

(D) Tizanidina. 

(E) Fenol. 

 

27 

Em relação à Polidactilia Ulnar, é correto afirmar 
que 

 

(A) é o tipo mais raro entre as polidactilias. 

(B) é mais comum na raça negra. 

(C) geralmente é unilateral. 

(D) é incomum a associação com polidactilia dos 
pés. 

(E) não ocorre associação com síndromes e 
alterações cromossômicas. 

 

28 

Em relação à espondilodiscite, é correto afirmar 
que 

 

(A) há predomínio no sexo feminino. 

(B) o diagnóstico geralmente ocorre nos primeiros 
dias. 

(C) a faixa mais prevalente é entre os 30 e 40 anos. 

(D) o fator de risco mais prevalente é a diabetes. 

(E) a principal etiologia é o S. aureus. 

 

29 

A Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson é uma 
osteocondrose que acomete 

 

(A) a inserção do tendão calcâneo. 

(B) o polo inferior da patela. 

(C) o osso navicular. 

(D) a inserção da pata de ganso. 

(E) o trocânter menor. 

 

30 

Em relação à Síndrome do Desfiladeiro 
Cervicotorácico, qual dos testes a seguir NÃO 
está relacionado com essa síndrome? 

 

(A) Teste de Payr. 

(B) Teste de Roos. 

(C) Teste de Halsted. 

(D) Teste de Wright. 

(E) Teste de Elvey. 

 

31 

A fratura do tálus pode trazer graves 
consequências ao paciente. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente o mecanismo com o 
provável tipo de fratura do tálus. 

 

(A) Compressão Longitudinal – fratura do processo 
posterior. 

(B) Flexão Plantar – fratura do colo. 

(C) Flexão Dorsal – processo lateral do tálus. 

(D) Eversão – fratura do corpo. 

(E) Inversão – fratura osteocondral. 

 

32 

Em relação aos cistos perimeniscais, é correto 
afirmar que 

 

(A) são mais comuns no lado medial. 

(B) em pequena parcela ocorrem por uma lesão 
horizontal. 

(C) geralmente são anteriores ao Ligamento 
Colateral Lateral. 

(D) não resultam em sobrecarga articular. 

(E) a minoria ocorre na base do menisco ou sobre 
ele. 

 

33 

A causa de morte do politraumatizado é trimodal. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
causas precoces. 

 

(A) Laceração cerebral, TRM alto, lesão 

troncocerebral. 

(B) Ferimentos no baço e fígado, hemopneumotórax, 
perda de sangue causada por múltiplas lesões 
nas extremidades. 

(C) Laceração cerebral, TRM alto, perda de sangue 
causada por múltiplas lesões nas extremidades. 

(D) TRM alto, falência múltipla de órgãos, sepse. 

(E) Traumatismo craniencefálico, falência múltipla de 

órgãos, sepse. 
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34 

Em relação à Osteonecrose Espontânea do Joelho 
(ou Primária), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Ocorre com mais frequência em mulheres. 

(B) A obesidade favorece seu aparecimento. 

(C) Em geral, acomete um joelho. 

(D) Seu aparecimento é insidioso, lento. 

(E) Ocorre por volta dos 60 anos de idade. 

 

35 

Assinale a alternativa que demonstra uma 
classificação utilizada, para as alterações 
degenerativas do cotovelo na artrite reumatoide, 
que oferece base para a definição da melhor 
conduta terapêutica e seu prognóstico. 

 

(A) Classificação de Judet. 

(B) Classificação de Carson. 

(C) Classificação de Ponseti. 

(D) Classificação de Rockwood. 

(E) Classificação de O’Bryan. 

 

36 

A Pubalgia é uma síndrome inflamatória de 
etiologia diversa que causa dor nos ossos 
púbicos. Em relação a essa enfermidade, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Parto vaginal é uma das causas. 

(B) É comum em corredores. 

(C) Está associada à origem dos adutores e reto 
femoral. 

(D) Hérnia inguinal é um diagnóstico diferencial. 

(E) A compressão lateral da asa do ilíaco, com os 
pacientes em decúbito ventral, causa dor na 
sínfise púbica desses pacientes. 

 

37 

Ao ser realizado o exame físico em paciente 
vítima de ferimento corto contuso, foi observada 
lesão do nervo ulnar. Assinale a alternativa 
correta que avalia esse nervo. 

 

(A) Teste de Phalen. 

(B) Tinel. 

(C) Teste de Jeanne. 

(D) Teste de Morberg. 

(E) Kernig. 

 

38 

Paciente adulto jovem, politraumatizado, deu 
entrada no pronto-socorro. Após as manobras do 
ATLS, o paciente foi considerado estável. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
quesito que deixaria o paciente estável. 

 

(A) Plaquetas entre 90-100.000/mm3. 

(B) Trauma abdominal ausente. 

(C) De 0 a 2 bolsas de sangue em 2h. 

(D) Temperatura acima de 33o C. 

(E) Trauma pélvico tipo A. 

 

39 

Em relação aos sinais e sintomas de paciente  
apresentando Osteomielite, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A dor geralmente não é a primeira queixa. 

(B) A impotência funcional geralmente não altera 

com a evolução. 

(C) O edema geralmente surge no final e tende a não 
progredir. 

(D) A hipertermia geralmente é elevada. 

(E) Não se encontra claudicação nos membros 

inferiores. 

 

40 

Paciente feminina, 55 anos, vem ao consultório 
apresentando Tenossinovite Estenosante de De 
Quervain. Foi realizado o teste de Brunelli, no qual  

 

(A) realiza-se uma manobra de extensão e abdução 
do polegar contra resistência. 

(B) o punho é mantido em desvio radial, e o polegar 
é abduzido causando um atrito doloroso dos 
tendões contra a polia. 

(C) segura-se o polegar da paciente e desvia-se a 

mão para o lado ulnar causando dor. 

(D) o polegar aduzido na palma da mão, seguro 
pelos outros dedos, sendo realizado o desvio 
ulnar. 

(E) é realizada a percussão do estiloide. 
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41 

Paciente recém-nascido, apresentando Pé Talo 
Vertical Congênito, é encaminhado para 
avaliação. Em relação ao seu tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) o primeiro passo é o tratamento cirúrgico. 

(B) a via de acesso cirúrgica preconizada é a de 

Vancouver. 

(C) quando se opta por trocas gessadas, elas são 
feitas mensalmente. 

(D) a troca gessada é conhecida como técnica de 

Dobbs. 

(E) portadores de doença neuromuscular têm 
deformidade mais flexível. 

 

42 

Paciente feminina de 60 anos vem apresentando 
estenose da coluna lombar, com claudicação. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
características da claudicação neurogênica. 

 

(A) Melhora ao sentar, dor para andar de bicicleta, 
pouca atrofia. 

(B) Pulsos ausentes, dor de distal para proximal, 
piora ao ficar em pé. 

(C) Melhora ao sentar, fraqueza ocasional, dor de 
proximal para distal. 

(D) Melhora ao inclinar o corpo, pulsos ausentes, 
piora ao ficar em pé. 

(E) Melhora ao inclinar o corpo, dor de proximal para 

distal, pulsos presentes. 

 

43 

Paciente com politraumatismo, fratura dos ossos 
do antebraço e suspeita de síndrome 
compartimental. Assinale a alternativa que 
apresenta apenas músculos do compartimento 
volar. 

 

(A) Abdutor longo do polegar, braquiorradial, 

pronador quadrado. 

(B) Abdutor longo do polegar, pronador quadrado, 
flexor curto do carpo. 

(C) Braquiorradial, pronador quadrado, flexor curto 

do carpo. 

(D) Pronador redondo, flexor curto do carpo, flexor 
profundo dos dedos. 

(E) Braquiorradial, pronador redondo, flexor profundo 

dos dedos. 

 

44 

Criança de oito anos sofreu traumatismo por 
queda de bicicleta e apresenta fratura da diáfise 
da tíbia. Assinale a alternativa que apresenta os 
parâmetros aceitáveis para esse tipo de fratura e 
idade. 

 

(A) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(B) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
1 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(C) 50% de contato entre os fragmentos, menos de       
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(D) 70% de contato entre os fragmentos, menos de        

2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(E) 70% de contato entre os fragmentos, menos de      
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

 

45 

Paciente feminina de 70 anos apresentou uma 
queda do mesmo nível. Na radiografia solicitada, 
evidenciou-se uma fratura da apófise do processo 
estiloide do rádio. Como também é conhecida 
essa fratura? 

 

(A) Fratura de Pouteau. 

(B) Fratura de Goyrand. 

(C) Fratura de Barton. 

(D) Fratura de Hutchinson. 

(E) Fratura de Smith. 

 

46 

Menino sofreu queda do mesmo nível jogando 
futebol e apresentou fratura dos ossos do 
antebraço. Assinale a alternativa que apresenta as 
complicações desse tipo de fratura. 

 

(A) A refratura é mais comum após 6 meses de 
fratura. 

(B) A consolidação viciosa ocorre quando se aceita 

deformidade maior que 5 graus. 

(C) A neuropraxia mais comum é a do mediano. 

(D) A perda de redução é a complicação inicial 
menos comum. 

(E) A limitação da mobilidade é a complicação tardia 

menos comum. 
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47 

Para paciente em acompanhamento por Displasia 
do Desenvolvimento do Quadril, optou-se por uma 
osteotomia tipo Salter. Em relação a esse 
tratamento cirúrgico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A idade do paciente deve ser entre 6 e 18 meses. 

(B) Requer uma redução excêntrica do quadril. 

(C) A osteotomia oferece cobertura posterolateral ao 
acetábulo deficiente. 

(D) É possível obter até 30º de correção do índice 

acetabular. 

(E) Podem ser necessárias tenotomias dos adutores 
e iliopsoas. 

 

48 

Paciente de 60 anos encontra-se posicionado em 
decúbito lateral para realização do reparo do 
manguito rotador. Em relação a esse tipo de 
posicionamento, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Há alta taxa de complicações anestésicas 
posturais. 

(B) É inadequada a decoaptação entre a cabeça 
umeral e a glenoide para a realização dos 
acessos articulares. 

(C) Não necessita mudar decúbito para conversão 
em cirurgia aberta. 

(D) Ocorre o  posicionamento fixo do membro 

superior, por meio de acessórios de mesa, sem 
necessidade de auxiliar. 

(E) Sem risco potencial de lesões por tração 
excessiva no plexo braquial. 

 

49 

Em exame clínico de paciente com lombalgia, as 
veias jugulares são comprimidas de ambos os 
lados por 10 segundos. Com o paciente supinado, 
é solicitado para ele tossir. Como é chamado esse 
teste? 

 

(A) Teste de Naffziger. 

(B) Teste de Brudzinski. 

(C) Teste de Gaenslen. 

(D) Teste de Hoover. 

(E) Teste de Burns. 

 

50 

Foi solicitada avaliação, pela neonatologia, de 
paciente recém-nascido apresentando luxação do 
joelho. No exame clínico, a flexão não é possível e 
a tíbia luxa lateralmente na tentativa de flexão. 
Segundo a gravidade, essa luxação é classificada 
em 

 

(A) grau I. 

(B) grau II. 

(C) grau III. 

(D) grau IV. 

(E) grau V. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A osteoartrose dos joelhos acomete geralmente pacientes idosos e pode levar a incapacidades, limitação 
de vida diária e perda de qualidade de vida. Em sua resposta, discorra sobre o que é artrose; sua etiologia 
(exemplificando) e os tipos existentes de artrose; e o tratamento, desde o conservador até o tratamento 
cirúrgico. 

 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
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3 
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4 
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TARDE 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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2 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Foi solicitada avaliação, pela neonatologia, de 
paciente recém-nascido apresentando luxação do 
joelho. No exame clínico, a flexão não é possível e 
a tíbia luxa lateralmente na tentativa de flexão. 
Segundo a gravidade, essa luxação é classificada 
em 

 

(A) grau I. 

(B) grau II. 

(C) grau III. 

(D) grau IV. 

(E) grau V. 

 

12 

Paciente masculino, 30 anos, vítima de queda de 
água rasa, apresentando fratura cervical e choque 
neurogênico. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as características desse tipo de 
choque. 

 

(A) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 

oligúria, responde a volume. 

(B) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 
oligúria, responde a vasoconstritores. 

(C) Taquicardia, hipotensão, extremidades quentes, 

diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(D) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(E) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a volume. 

 

13 

O tecido cartilaginoso é originado a partir de qual 
semana do desenvolvimento embrionário? 

 

(A) Quarta semana. 

(B) Quinta semana. 

(C) Sexta semana. 

(D) Sétima semana. 

(E) Oitava semana. 

 

14 

Sobre o sistema musculoesquelético, é correto 
afirmar que  

 

(A) tem cerca de 640 músculos e corresponde  a 
aproximadamente 40% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(B) tem cerca de 520 músculos e corresponde a 
aproximadamente 30% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(C) tem cerca de 760 músculos e corresponde a 
aproximadamente 50% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(D) tem cerca de 480 músculos e corresponde a 
aproximadamente 20% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(E) tem cerca de 310 músculos e corresponde a 

aproximadamente 60% do peso corporal no 
adulto jovem. 

 

15 

A maior parte do cálcio do organismo está 
armazenada nos ossos, mantida, 
predominantemente, na forma 

 

(A) de cálcio iônico. 

(B) de cálcio ligado à proteína. 

(C) de cálcio ligado ao fósforo. 

(D) de cristais de hidroxiapatita. 

(E) livre no espaço extracelular. 

 

16 

O conceito diamante apresenta pré-requisitos 
essenciais para a consolidação óssea. Entre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO 
representa esse conceito. 

 

(A) Existência de células mesenquimais 
pluripotenciais. 

(B) Ausência de comorbidades deletérias à divisão 

celular. 

(C) Concentração de fatores de crescimento e 
moléculas sinalizadoras. 

(D) Arcabouço tridimensional de matriz extracelular. 

(E) Estabilidade mecânica no foco de fratura. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Ortopedia  Tipo  03 – Página 6 

 

17 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
o esporte com o tipo mais comum de fratura por 
estresse. 

 

(A) Arremessadores – coluna. 

(B) Ginastas – olecrano.  

(C) Esqui aquático – tíbia. 

(D) Golfistas – costelas. 

(E) Corredores – quadril. 

 

18 

O osteoblastoma é uma neoplasia benigna, porém 
ativa. Assinale a alternativa correta em relação a 
esse tipo de tumor. 

 

(A) Acomete mais crianças de 5 a 10 anos. 

(B) Mais prevalente em mulheres. 

(C) Em 30 a 40% dos casos, localiza-se nos 

elementos posteriores da coluna vertebral e no 
sacro. 

(D) Nos ossos longos, geralmente está localizado na 
diáfise. 

(E) Os sintomas dolorosos são mais intensos que o 

osteoma osteoide. 

 

19 

Em relação às tendinopatias, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente apenas 
causas extrínsecas para lesão.  

 

(A) Idade avançada, doenças metabólicas, fadiga. 

(B) Erro de treinamento, condições ambientais, idade 

avançada. 

(C) Erro de treinamento, corticoides, doenças 
metabólicas. 

(D) Doenças metabólicas, fluoroquinolonas, erro de 
treinamento. 

(E) Fluoroquinolonas, erro de treinamento, condições 

ambientais.  

 

20 

Uma das complicações do tratamento 
conservador do Pé Torto Congênito é o pé em 
“mata-borrão”, que é definido como 

 

(A) retropé fletido e antepé em equino. 

(B) retropé aduzido e antepé em equino. 

(C) retropé em equino e antepé aduzido. 

(D) retropé em equino e antepé dorsifletido. 

(E) retropé fletido e antepé dorsifletido. 

 

21 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a plica sinovial do joelho mais comum. 

 

(A) Suprapatelar. 

(B) Mediopatelar. 

(C) Lateral. 

(D) Infrapatelar. 

(E) Retropatelar. 

 

22 

Em relação aos fatores predisponentes 
relacionados ao Escorregamento Epifisário 
Proximal do Fêmur, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A anteversão femoral aumentada pode contribuir. 

(B) Diminuição da obliquidade da fise é um fator. 

(C) A testosterona tem relação com enfraquecimento 
da fise. 

(D) Relação com o biotipo adiposo-genital (tipo 

Mikulics). 

(E) Radioterapia não é um fator desencadeante. 

 

23 

Dentre as causas neuropáticas de escoliose 
neuromuscular, assinale a alternativa que 
exemplifica corretamente uma causa genética. 

 

(A) Síndrome de Riley-Day. 

(B) Doença de Werdnig-Hoffman. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Síndrome de Roussy-Levy. 

(E) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

 

24 

A causa mais comum de Escápula Alada é a 
compressão do nervo torácico longo, que se 
origina de quais raízes e tem qual trajeto? 

 

(A) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior.  

(B) Raízes de C5 e C6; Trajeto superficial até o 

músculo serrátil anterior. 

(C) Raiz de C5; Trajeto profundo até o músculo 
serrátil anterior. 

(D) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto profundo até o 

músculo serrátil posterior. 

(E) Raízes de C5 e C6; Trajeto profundo até o 
músculo serrátil posterior. 
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25 

Dos problemas e complicações listados a seguir, 
que se relacionam ao tratamento com 
Suspensório de Pavlik, qual está associado à 
abdução exagerada? 

 

(A) Desenvolvimento acetabular retardado. 

(B) Lesão do nervo femoral. 

(C) Doença de Pavlik. 

(D) Necrose avascular da cabeça femoral. 

(E) Lesão do nervo safeno. 

 

26 

Em relação à Pseudoartrose Congênita da Tíbia, 
segundo a Classificação de Andersen, é correto 
afirmar que 

 

(A) no tipo tardio, ocorre o arqueamento 
anteromedial da tíbia. 

(B) no tipo cístico, o arqueamento está presente 

desde o nascimento. 

(C) no tipo displásico, o arqueamento anteromedial 
está presente desde o nascimento. 

(D) o tipo tardio está associado à neurofibromatose. 

(E) no tipo displásico, existe grande dificuldade de 

obter a consolidação da fratura. 

 

27 

Dentre os medicamentos utilizados no tratamento 
da Paralisia Cerebral, qual dos itens a seguir é um 
fármaco anticolinérgico que exerce efeito 
inibitório direto sobre o sistema nervoso 
parassimpático? 

 

(A) Baclofeno. 

(B) Benzodiazepínicos. 

(C) Triexifenidil. 

(D) Tizanidina. 

(E) Fenol. 

 

28 

Em relação à Polidactilia Ulnar, é correto afirmar 
que 

 

(A) é o tipo mais raro entre as polidactilias. 

(B) é mais comum na raça negra. 

(C) geralmente é unilateral. 

(D) é incomum a associação com polidactilia dos 
pés. 

(E) não ocorre associação com síndromes e 
alterações cromossômicas. 

 

29 

Em relação à espondilodiscite, é correto afirmar 
que 

 

(A) há predomínio no sexo feminino. 

(B) o diagnóstico geralmente ocorre nos primeiros 

dias. 

(C) a faixa mais prevalente é entre os 30 e 40 anos. 

(D) o fator de risco mais prevalente é a diabetes. 

(E) a principal etiologia é o S. aureus. 

 

30 

A Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson é uma 
osteocondrose que acomete 

 

(A) a inserção do tendão calcâneo. 

(B) o polo inferior da patela. 

(C) o osso navicular. 

(D) a inserção da pata de ganso. 

(E) o trocânter menor. 

 

31 

Em relação à Síndrome do Desfiladeiro 
Cervicotorácico, qual dos testes a seguir NÃO 
está relacionado com essa síndrome? 

 

(A) Teste de Payr. 

(B) Teste de Roos. 

(C) Teste de Halsted. 

(D) Teste de Wright. 

(E) Teste de Elvey. 

 

32 

A fratura do tálus pode trazer graves 
consequências ao paciente. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente o mecanismo com o 
provável tipo de fratura do tálus. 

 

(A) Compressão Longitudinal – fratura do processo 
posterior. 

(B) Flexão Plantar – fratura do colo. 

(C) Flexão Dorsal – processo lateral do tálus. 

(D) Eversão – fratura do corpo. 

(E) Inversão – fratura osteocondral. 
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33 

Em relação aos cistos perimeniscais, é correto 
afirmar que 

 

(A) são mais comuns no lado medial. 

(B) em pequena parcela ocorrem por uma lesão 

horizontal. 

(C) geralmente são anteriores ao Ligamento 
Colateral Lateral. 

(D) não resultam em sobrecarga articular. 

(E) a minoria ocorre na base do menisco ou sobre 

ele. 

 

34 

A causa de morte do politraumatizado é trimodal. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
causas precoces. 

 

(A) Laceração cerebral, TRM alto, lesão 
troncocerebral. 

(B) Ferimentos no baço e fígado, hemopneumotórax, 
perda de sangue causada por múltiplas lesões 
nas extremidades. 

(C) Laceração cerebral, TRM alto, perda de sangue 
causada por múltiplas lesões nas extremidades. 

(D) TRM alto, falência múltipla de órgãos, sepse. 

(E) Traumatismo craniencefálico, falência múltipla de 
órgãos, sepse. 

 

35 

Em relação à Osteonecrose Espontânea do Joelho 
(ou Primária), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Ocorre com mais frequência em mulheres. 

(B) A obesidade favorece seu aparecimento. 

(C) Em geral, acomete um joelho. 

(D) Seu aparecimento é insidioso, lento. 

(E) Ocorre por volta dos 60 anos de idade. 

 

36 

Assinale a alternativa que demonstra uma 
classificação utilizada, para as alterações 
degenerativas do cotovelo na artrite reumatoide, 
que oferece base para a definição da melhor 
conduta terapêutica e seu prognóstico. 

 

(A) Classificação de Judet. 

(B) Classificação de Carson. 

(C) Classificação de Ponseti. 

(D) Classificação de Rockwood. 

(E) Classificação de O’Bryan. 

 

37 

A Pubalgia é uma síndrome inflamatória de 
etiologia diversa que causa dor nos ossos 
púbicos. Em relação a essa enfermidade, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Parto vaginal é uma das causas. 

(B) É comum em corredores. 

(C) Está associada à origem dos adutores e reto 
femoral. 

(D) Hérnia inguinal é um diagnóstico diferencial. 

(E) A compressão lateral da asa do ilíaco, com os 
pacientes em decúbito ventral, causa dor na 
sínfise púbica desses pacientes. 

 

38 

Ao ser realizado o exame físico em paciente 
vítima de ferimento corto contuso, foi observada 
lesão do nervo ulnar. Assinale a alternativa 
correta que avalia esse nervo. 

 

(A) Teste de Phalen. 

(B) Tinel. 

(C) Teste de Jeanne. 

(D) Teste de Morberg. 

(E) Kernig. 

 

39 

Paciente adulto jovem, politraumatizado, deu 
entrada no pronto-socorro. Após as manobras do 
ATLS, o paciente foi considerado estável. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
quesito que deixaria o paciente estável. 

 

(A) Plaquetas entre 90-100.000/mm3. 

(B) Trauma abdominal ausente. 

(C) De 0 a 2 bolsas de sangue em 2h. 

(D) Temperatura acima de 33o C. 

(E) Trauma pélvico tipo A. 

 

40 

Em relação aos sinais e sintomas de paciente  
apresentando Osteomielite, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A dor geralmente não é a primeira queixa. 

(B) A impotência funcional geralmente não altera 

com a evolução. 

(C) O edema geralmente surge no final e tende a não 
progredir. 

(D) A hipertermia geralmente é elevada. 

(E) Não se encontra claudicação nos membros 

inferiores. 
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41 

Paciente feminina, 55 anos, vem ao consultório 
apresentando Tenossinovite Estenosante de De 
Quervain. Foi realizado o teste de Brunelli, no qual  

 

(A) realiza-se uma manobra de extensão e abdução 
do polegar contra resistência. 

(B) o punho é mantido em desvio radial, e o polegar 
é abduzido causando um atrito doloroso dos 
tendões contra a polia. 

(C) segura-se o polegar da paciente e desvia-se a 
mão para o lado ulnar causando dor. 

(D) o polegar aduzido na palma da mão, seguro 
pelos outros dedos, sendo realizado o desvio 
ulnar. 

(E) é realizada a percussão do estiloide. 

 

42 

Paciente recém-nascido, apresentando Pé Talo 
Vertical Congênito, é encaminhado para 
avaliação. Em relação ao seu tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) o primeiro passo é o tratamento cirúrgico. 

(B) a via de acesso cirúrgica preconizada é a de 
Vancouver. 

(C) quando se opta por trocas gessadas, elas são 
feitas mensalmente. 

(D) a troca gessada é conhecida como técnica de 
Dobbs. 

(E) portadores de doença neuromuscular têm 

deformidade mais flexível. 

 

43 

Paciente feminina de 60 anos vem apresentando 
estenose da coluna lombar, com claudicação. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
características da claudicação neurogênica. 

 

(A) Melhora ao sentar, dor para andar de bicicleta, 

pouca atrofia. 

(B) Pulsos ausentes, dor de distal para proximal, 
piora ao ficar em pé. 

(C) Melhora ao sentar, fraqueza ocasional, dor de 

proximal para distal. 

(D) Melhora ao inclinar o corpo, pulsos ausentes, 
piora ao ficar em pé. 

(E) Melhora ao inclinar o corpo, dor de proximal para 
distal, pulsos presentes. 

 

44 

Paciente com politraumatismo, fratura dos ossos 
do antebraço e suspeita de síndrome 
compartimental. Assinale a alternativa que 
apresenta apenas músculos do compartimento 
volar. 

 

(A) Abdutor longo do polegar, braquiorradial, 

pronador quadrado. 

(B) Abdutor longo do polegar, pronador quadrado, 
flexor curto do carpo. 

(C) Braquiorradial, pronador quadrado, flexor curto 

do carpo. 

(D) Pronador redondo, flexor curto do carpo, flexor 
profundo dos dedos. 

(E) Braquiorradial, pronador redondo, flexor profundo 

dos dedos. 

 

45 

Criança de oito anos sofreu traumatismo por 
queda de bicicleta e apresenta fratura da diáfise 
da tíbia. Assinale a alternativa que apresenta os 
parâmetros aceitáveis para esse tipo de fratura e 
idade. 

 

(A) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        

2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(B) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
1 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(C) 50% de contato entre os fragmentos, menos de       
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(D) 70% de contato entre os fragmentos, menos de        
2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(E) 70% de contato entre os fragmentos, menos de      
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

 

46 

Paciente feminina de 70 anos apresentou uma 
queda do mesmo nível. Na radiografia solicitada, 
evidenciou-se uma fratura da apófise do processo 
estiloide do rádio. Como também é conhecida 
essa fratura? 

 

(A) Fratura de Pouteau. 

(B) Fratura de Goyrand. 

(C) Fratura de Barton. 

(D) Fratura de Hutchinson. 

(E) Fratura de Smith. 
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47 

Menino sofreu queda do mesmo nível jogando 
futebol e apresentou fratura dos ossos do 
antebraço. Assinale a alternativa que apresenta as 
complicações desse tipo de fratura. 

 

(A) A refratura é mais comum após 6 meses de 

fratura. 

(B) A consolidação viciosa ocorre quando se aceita 
deformidade maior que 5 graus. 

(C) A neuropraxia mais comum é a do mediano. 

(D) A perda de redução é a complicação inicial 

menos comum. 

(E) A limitação da mobilidade é a complicação tardia 
menos comum. 

 

48 

Para paciente em acompanhamento por Displasia 
do Desenvolvimento do Quadril, optou-se por uma 
osteotomia tipo Salter. Em relação a esse 
tratamento cirúrgico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A idade do paciente deve ser entre 6 e 18 meses. 

(B) Requer uma redução excêntrica do quadril. 

(C) A osteotomia oferece cobertura posterolateral ao 

acetábulo deficiente. 

(D) É possível obter até 30º de correção do índice 
acetabular. 

(E) Podem ser necessárias tenotomias dos adutores 

e iliopsoas. 

 

49 

Paciente de 60 anos encontra-se posicionado em 
decúbito lateral para realização do reparo do 
manguito rotador. Em relação a esse tipo de 
posicionamento, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Há alta taxa de complicações anestésicas 

posturais. 

(B) É inadequada a decoaptação entre a cabeça 
umeral e a glenoide para a realização dos 
acessos articulares. 

(C) Não necessita mudar decúbito para conversão 

em cirurgia aberta. 

(D) Ocorre o  posicionamento fixo do membro 
superior, por meio de acessórios de mesa, sem 
necessidade de auxiliar. 

(E) Sem risco potencial de lesões por tração 

excessiva no plexo braquial. 

 

50 

Em exame clínico de paciente com lombalgia, as 
veias jugulares são comprimidas de ambos os 
lados por 10 segundos. Com o paciente supinado, 
é solicitado para ele tossir. Como é chamado esse 
teste? 

 

(A) Teste de Naffziger. 

(B) Teste de Brudzinski. 

(C) Teste de Gaenslen. 

(D) Teste de Hoover. 

(E) Teste de Burns. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A osteoartrose dos joelhos acomete geralmente pacientes idosos e pode levar a incapacidades, limitação 
de vida diária e perda de qualidade de vida. Em sua resposta, discorra sobre o que é artrose; sua etiologia 
(exemplificando) e os tipos existentes de artrose; e o tratamento, desde o conservador até o tratamento 
cirúrgico. 

 
 
1 
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04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Ortopedia  Tipo  04 – Página 3 

 

3 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Em exame clínico de paciente com lombalgia, as 
veias jugulares são comprimidas de ambos os 
lados por 10 segundos. Com o paciente supinado, 
é solicitado para ele tossir. Como é chamado esse 
teste? 

 

(A) Teste de Naffziger. 

(B) Teste de Brudzinski. 

(C) Teste de Gaenslen. 

(D) Teste de Hoover. 

(E) Teste de Burns. 

 

12 

Foi solicitada avaliação, pela neonatologia, de 
paciente recém-nascido apresentando luxação do 
joelho. No exame clínico, a flexão não é possível e 
a tíbia luxa lateralmente na tentativa de flexão. 
Segundo a gravidade, essa luxação é classificada 
em 

 

(A) grau I. 

(B) grau II. 

(C) grau III. 

(D) grau IV. 

(E) grau V. 

 

13 

Paciente masculino, 30 anos, vítima de queda de 
água rasa, apresentando fratura cervical e choque 
neurogênico. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as características desse tipo de 
choque. 

 

(A) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 

oligúria, responde a volume. 

(B) Taquicardia, hipotensão, extremidades frias, 
oligúria, responde a vasoconstritores. 

(C) Taquicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(D) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 

diurese normal, responde a vasoconstritores. 

(E) Bradicardia, hipotensão, extremidades quentes, 
diurese normal, responde a volume. 

 

14 

O tecido cartilaginoso é originado a partir de qual 
semana do desenvolvimento embrionário? 

 

(A) Quarta semana. 

(B) Quinta semana. 

(C) Sexta semana. 

(D) Sétima semana. 

(E) Oitava semana. 

 

15 

Sobre o sistema musculoesquelético, é correto 
afirmar que  

 

(A) tem cerca de 640 músculos e corresponde  a 

aproximadamente 40% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(B) tem cerca de 520 músculos e corresponde a 
aproximadamente 30% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(C) tem cerca de 760 músculos e corresponde a 
aproximadamente 50% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(D) tem cerca de 480 músculos e corresponde a 
aproximadamente 20% do peso corporal no 
adulto jovem. 

(E) tem cerca de 310 músculos e corresponde a 
aproximadamente 60% do peso corporal no 
adulto jovem. 

 

16 

A maior parte do cálcio do organismo está 
armazenada nos ossos, mantida, 
predominantemente, na forma 

 

(A) de cálcio iônico. 

(B) de cálcio ligado à proteína. 

(C) de cálcio ligado ao fósforo. 

(D) de cristais de hidroxiapatita. 

(E) livre no espaço extracelular. 
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17 

O conceito diamante apresenta pré-requisitos 
essenciais para a consolidação óssea. Entre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO 
representa esse conceito. 

 

(A) Existência de células mesenquimais 

pluripotenciais. 

(B) Ausência de comorbidades deletérias à divisão 
celular. 

(C) Concentração de fatores de crescimento e 
moléculas sinalizadoras. 

(D) Arcabouço tridimensional de matriz extracelular. 

(E) Estabilidade mecânica no foco de fratura. 

 

18 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
o esporte com o tipo mais comum de fratura por 
estresse. 

 

(A) Arremessadores – coluna. 

(B) Ginastas – olecrano.  

(C) Esqui aquático – tíbia. 

(D) Golfistas – costelas. 

(E) Corredores – quadril. 

 

19 

O osteoblastoma é uma neoplasia benigna, porém 
ativa. Assinale a alternativa correta em relação a 
esse tipo de tumor. 

 

(A) Acomete mais crianças de 5 a 10 anos. 

(B) Mais prevalente em mulheres. 

(C) Em 30 a 40% dos casos, localiza-se nos 
elementos posteriores da coluna vertebral e no 
sacro. 

(D) Nos ossos longos, geralmente está localizado na 
diáfise. 

(E) Os sintomas dolorosos são mais intensos que o 

osteoma osteoide. 

 

20 

Em relação às tendinopatias, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente apenas 
causas extrínsecas para lesão.  

 

(A) Idade avançada, doenças metabólicas, fadiga. 

(B) Erro de treinamento, condições ambientais, idade 

avançada. 

(C) Erro de treinamento, corticoides, doenças 
metabólicas. 

(D) Doenças metabólicas, fluoroquinolonas, erro de 

treinamento. 

(E) Fluoroquinolonas, erro de treinamento, condições 
ambientais.  

 

21 

Uma das complicações do tratamento 
conservador do Pé Torto Congênito é o pé em 
“mata-borrão”, que é definido como 

 

(A) retropé fletido e antepé em equino. 

(B) retropé aduzido e antepé em equino. 

(C) retropé em equino e antepé aduzido. 

(D) retropé em equino e antepé dorsifletido. 

(E) retropé fletido e antepé dorsifletido. 

 

22 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a plica sinovial do joelho mais comum. 

 

(A) Suprapatelar. 

(B) Mediopatelar. 

(C) Lateral. 

(D) Infrapatelar. 

(E) Retropatelar. 

 

23 

Em relação aos fatores predisponentes 
relacionados ao Escorregamento Epifisário 
Proximal do Fêmur, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A anteversão femoral aumentada pode contribuir. 

(B) Diminuição da obliquidade da fise é um fator. 

(C) A testosterona tem relação com enfraquecimento 
da fise. 

(D) Relação com o biotipo adiposo-genital (tipo 

Mikulics). 

(E) Radioterapia não é um fator desencadeante. 
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24 

Dentre as causas neuropáticas de escoliose 
neuromuscular, assinale a alternativa que 
exemplifica corretamente uma causa genética. 

 

(A) Síndrome de Riley-Day. 

(B) Doença de Werdnig-Hoffman. 

(C) Ataxia de Friedreich. 

(D) Síndrome de Roussy-Levy. 

(E) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 

 

25 

A causa mais comum de Escápula Alada é a 
compressão do nervo torácico longo, que se 
origina de quais raízes e tem qual trajeto? 

 

(A) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior.  

(B) Raízes de C5 e C6; Trajeto superficial até o 
músculo serrátil anterior. 

(C) Raiz de C5; Trajeto profundo até o músculo 

serrátil anterior. 

(D) Raízes de C5, C6 e C7; Trajeto profundo até o 
músculo serrátil posterior. 

(E) Raízes de C5 e C6; Trajeto profundo até o 

músculo serrátil posterior. 

 

26 

Dos problemas e complicações listados a seguir, 
que se relacionam ao tratamento com 
Suspensório de Pavlik, qual está associado à 
abdução exagerada? 

 

(A) Desenvolvimento acetabular retardado. 

(B) Lesão do nervo femoral. 

(C) Doença de Pavlik. 

(D) Necrose avascular da cabeça femoral. 

(E) Lesão do nervo safeno. 

 

27 

Em relação à Pseudoartrose Congênita da Tíbia, 
segundo a Classificação de Andersen, é correto 
afirmar que 

 

(A) no tipo tardio, ocorre o arqueamento 
anteromedial da tíbia. 

(B) no tipo cístico, o arqueamento está presente 

desde o nascimento. 

(C) no tipo displásico, o arqueamento anteromedial 
está presente desde o nascimento. 

(D) o tipo tardio está associado à neurofibromatose. 

(E) no tipo displásico, existe grande dificuldade de 

obter a consolidação da fratura. 

 

28 

Dentre os medicamentos utilizados no tratamento 
da Paralisia Cerebral, qual dos itens a seguir é um 
fármaco anticolinérgico que exerce efeito 
inibitório direto sobre o sistema nervoso 
parassimpático? 

 

(A) Baclofeno. 

(B) Benzodiazepínicos. 

(C) Triexifenidil. 

(D) Tizanidina. 

(E) Fenol. 

 

29 

Em relação à Polidactilia Ulnar, é correto afirmar 
que 

 

(A) é o tipo mais raro entre as polidactilias. 

(B) é mais comum na raça negra. 

(C) geralmente é unilateral. 

(D) é incomum a associação com polidactilia dos 
pés. 

(E) não ocorre associação com síndromes e 
alterações cromossômicas. 

 

30 

Em relação à espondilodiscite, é correto afirmar 
que 

 

(A) há predomínio no sexo feminino. 

(B) o diagnóstico geralmente ocorre nos primeiros 
dias. 

(C) a faixa mais prevalente é entre os 30 e 40 anos. 

(D) o fator de risco mais prevalente é a diabetes. 

(E) a principal etiologia é o S. aureus. 

 

31 

A Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson é uma 
osteocondrose que acomete 

 

(A) a inserção do tendão calcâneo. 

(B) o polo inferior da patela. 

(C) o osso navicular. 

(D) a inserção da pata de ganso. 

(E) o trocânter menor. 
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32 

Em relação à Síndrome do Desfiladeiro 
Cervicotorácico, qual dos testes a seguir NÃO 
está relacionado com essa síndrome? 

 

(A) Teste de Payr. 

(B) Teste de Roos. 

(C) Teste de Halsted. 

(D) Teste de Wright. 

(E) Teste de Elvey. 

 

33 

A fratura do tálus pode trazer graves 
consequências ao paciente. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente o mecanismo com o 
provável tipo de fratura do tálus. 

 

(A) Compressão Longitudinal – fratura do processo 
posterior. 

(B) Flexão Plantar – fratura do colo. 

(C) Flexão Dorsal – processo lateral do tálus. 

(D) Eversão – fratura do corpo. 

(E) Inversão – fratura osteocondral. 

 

34 

Em relação aos cistos perimeniscais, é correto 
afirmar que 

 

(A) são mais comuns no lado medial. 

(B) em pequena parcela ocorrem por uma lesão 
horizontal. 

(C) geralmente são anteriores ao Ligamento 
Colateral Lateral. 

(D) não resultam em sobrecarga articular. 

(E) a minoria ocorre na base do menisco ou sobre 
ele. 

 

35 

A causa de morte do politraumatizado é trimodal. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
causas precoces. 

 

(A) Laceração cerebral, TRM alto, lesão 

troncocerebral. 

(B) Ferimentos no baço e fígado, hemopneumotórax, 
perda de sangue causada por múltiplas lesões 
nas extremidades. 

(C) Laceração cerebral, TRM alto, perda de sangue 
causada por múltiplas lesões nas extremidades. 

(D) TRM alto, falência múltipla de órgãos, sepse. 

(E) Traumatismo craniencefálico, falência múltipla de 

órgãos, sepse. 

 

36 

Em relação à Osteonecrose Espontânea do Joelho 
(ou Primária), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Ocorre com mais frequência em mulheres. 

(B) A obesidade favorece seu aparecimento. 

(C) Em geral, acomete um joelho. 

(D) Seu aparecimento é insidioso, lento. 

(E) Ocorre por volta dos 60 anos de idade. 

 

37 

Assinale a alternativa que demonstra uma 
classificação utilizada, para as alterações 
degenerativas do cotovelo na artrite reumatoide, 
que oferece base para a definição da melhor 
conduta terapêutica e seu prognóstico. 

 

(A) Classificação de Judet. 

(B) Classificação de Carson. 

(C) Classificação de Ponseti. 

(D) Classificação de Rockwood. 

(E) Classificação de O’Bryan. 

 

38 

A Pubalgia é uma síndrome inflamatória de 
etiologia diversa que causa dor nos ossos 
púbicos. Em relação a essa enfermidade, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Parto vaginal é uma das causas. 

(B) É comum em corredores. 

(C) Está associada à origem dos adutores e reto 
femoral. 

(D) Hérnia inguinal é um diagnóstico diferencial. 

(E) A compressão lateral da asa do ilíaco, com os 
pacientes em decúbito ventral, causa dor na 
sínfise púbica desses pacientes. 

 

39 

Ao ser realizado o exame físico em paciente 
vítima de ferimento corto contuso, foi observada 
lesão do nervo ulnar. Assinale a alternativa 
correta que avalia esse nervo. 

 

(A) Teste de Phalen. 

(B) Tinel. 

(C) Teste de Jeanne. 

(D) Teste de Morberg. 

(E) Kernig. 
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40 

Paciente adulto jovem, politraumatizado, deu 
entrada no pronto-socorro. Após as manobras do 
ATLS, o paciente foi considerado estável. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
quesito que deixaria o paciente estável. 

 

(A) Plaquetas entre 90-100.000/mm3. 

(B) Trauma abdominal ausente. 

(C) De 0 a 2 bolsas de sangue em 2h. 

(D) Temperatura acima de 33o C. 

(E) Trauma pélvico tipo A. 

 

41 

Em relação aos sinais e sintomas de paciente  
apresentando Osteomielite, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A dor geralmente não é a primeira queixa. 

(B) A impotência funcional geralmente não altera 

com a evolução. 

(C) O edema geralmente surge no final e tende a não 
progredir. 

(D) A hipertermia geralmente é elevada. 

(E) Não se encontra claudicação nos membros 

inferiores. 

 

42 

Paciente feminina, 55 anos, vem ao consultório 
apresentando Tenossinovite Estenosante de De 
Quervain. Foi realizado o teste de Brunelli, no qual  

 

(A) realiza-se uma manobra de extensão e abdução 
do polegar contra resistência. 

(B) o punho é mantido em desvio radial, e o polegar 
é abduzido causando um atrito doloroso dos 
tendões contra a polia. 

(C) segura-se o polegar da paciente e desvia-se a 

mão para o lado ulnar causando dor. 

(D) o polegar aduzido na palma da mão, seguro 
pelos outros dedos, sendo realizado o desvio 
ulnar. 

(E) é realizada a percussão do estiloide. 

 

43 

Paciente recém-nascido, apresentando Pé Talo 
Vertical Congênito, é encaminhado para 
avaliação. Em relação ao seu tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) o primeiro passo é o tratamento cirúrgico. 

(B) a via de acesso cirúrgica preconizada é a de 

Vancouver. 

(C) quando se opta por trocas gessadas, elas são 
feitas mensalmente. 

(D) a troca gessada é conhecida como técnica de 

Dobbs. 

(E) portadores de doença neuromuscular têm 
deformidade mais flexível. 

 

44 

Paciente feminina de 60 anos vem apresentando 
estenose da coluna lombar, com claudicação. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
características da claudicação neurogênica. 

 

(A) Melhora ao sentar, dor para andar de bicicleta, 
pouca atrofia. 

(B) Pulsos ausentes, dor de distal para proximal, 
piora ao ficar em pé. 

(C) Melhora ao sentar, fraqueza ocasional, dor de 
proximal para distal. 

(D) Melhora ao inclinar o corpo, pulsos ausentes, 
piora ao ficar em pé. 

(E) Melhora ao inclinar o corpo, dor de proximal para 

distal, pulsos presentes. 

 

45 

Paciente com politraumatismo, fratura dos ossos 
do antebraço e suspeita de síndrome 
compartimental. Assinale a alternativa que 
apresenta apenas músculos do compartimento 
volar. 

 

(A) Abdutor longo do polegar, braquiorradial, 

pronador quadrado. 

(B) Abdutor longo do polegar, pronador quadrado, 
flexor curto do carpo. 

(C) Braquiorradial, pronador quadrado, flexor curto 

do carpo. 

(D) Pronador redondo, flexor curto do carpo, flexor 
profundo dos dedos. 

(E) Braquiorradial, pronador redondo, flexor profundo 

dos dedos. 
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46 

Criança de oito anos sofreu traumatismo por 
queda de bicicleta e apresenta fratura da diáfise 
da tíbia. Assinale a alternativa que apresenta os 
parâmetros aceitáveis para esse tipo de fratura e 
idade. 

 

(A) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(B) 50% de contato entre os fragmentos, menos de        
1 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(C) 50% de contato entre os fragmentos, menos de       
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(D) 70% de contato entre os fragmentos, menos de        

2 cm de encurtamento e menos de 5 a 10 graus 
de angulação sagital e coronal. 

(E) 70% de contato entre os fragmentos, menos de      
1 cm de encurtamento e menos de 10 a 15 graus 
de angulação sagital e coronal. 

 

47 

Paciente feminina de 70 anos apresentou uma 
queda do mesmo nível. Na radiografia solicitada, 
evidenciou-se uma fratura da apófise do processo 
estiloide do rádio. Como também é conhecida 
essa fratura? 

 

(A) Fratura de Pouteau. 

(B) Fratura de Goyrand. 

(C) Fratura de Barton. 

(D) Fratura de Hutchinson. 

(E) Fratura de Smith. 

 

48 

Menino sofreu queda do mesmo nível jogando 
futebol e apresentou fratura dos ossos do 
antebraço. Assinale a alternativa que apresenta as 
complicações desse tipo de fratura. 

 

(A) A refratura é mais comum após 6 meses de 
fratura. 

(B) A consolidação viciosa ocorre quando se aceita 

deformidade maior que 5 graus. 

(C) A neuropraxia mais comum é a do mediano. 

(D) A perda de redução é a complicação inicial 
menos comum. 

(E) A limitação da mobilidade é a complicação tardia 

menos comum. 

 

49 

Para paciente em acompanhamento por Displasia 
do Desenvolvimento do Quadril, optou-se por uma 
osteotomia tipo Salter. Em relação a esse 
tratamento cirúrgico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A idade do paciente deve ser entre 6 e 18 meses. 

(B) Requer uma redução excêntrica do quadril. 

(C) A osteotomia oferece cobertura posterolateral ao 
acetábulo deficiente. 

(D) É possível obter até 30º de correção do índice 

acetabular. 

(E) Podem ser necessárias tenotomias dos adutores 
e iliopsoas. 

 

50 

Paciente de 60 anos encontra-se posicionado em 
decúbito lateral para realização do reparo do 
manguito rotador. Em relação a esse tipo de 
posicionamento, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Há alta taxa de complicações anestésicas 
posturais. 

(B) É inadequada a decoaptação entre a cabeça 
umeral e a glenoide para a realização dos 
acessos articulares. 

(C) Não necessita mudar decúbito para conversão 
em cirurgia aberta. 

(D) Ocorre o  posicionamento fixo do membro 

superior, por meio de acessórios de mesa, sem 
necessidade de auxiliar. 

(E) Sem risco potencial de lesões por tração 
excessiva no plexo braquial. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A osteoartrose dos joelhos acomete geralmente pacientes idosos e pode levar a incapacidades, limitação 
de vida diária e perda de qualidade de vida. Em sua resposta, discorra sobre o que é artrose; sua etiologia 
(exemplificando) e os tipos existentes de artrose; e o tratamento, desde o conservador até o tratamento 
cirúrgico. 
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