
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  TTRRAAUUMMAATTOO--OORRTTOOPPEEDDIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Em relação à epifisiólise proximal do fêmur, assinale a alternativa incorreta. 
   
A) O escorregamento ocorre na camada hipertrófica da placa epifisária. 
B) O colo do fêmur desvia no sentido anterior e inferior em relação à cabeça do fêmur. 
C) A raça negra é mais freqüentemente acometida. 
D) O sexo masculino é mais acometido que o feminino. 
E) Sua etiologia não está bem definida , apesar de várias teorias (anatômica, hormonal, traumática, etc.). 
   
12. Em relação aos processos infecciosos ósteo-articular, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O diagnóstico da osteomielite hematogênica aguda é eminentemente clínico. 
B) A velocidade de sedimentação das hemácias pode estar sempre baixa nas fases iniciais da osteomielite hematogênica aguda. 
C) Condrólise sem luxação e necrose avascular sem luxação são seqüelas da artrite séptica do quadril. 
D) Na osteomielite crônica, o seqüestro é um fragmento ósseo necrosado e infectado. 
E) O abscesso de Brodie é tratado com a drenagem cirúrgica. 
 
13. O quadro clínico inicial da artrite séptica do quadril apresenta todos os seguintes sinais e/ou sintomas, exceto. 
 
A) Aumento da temperatura. 
B) Limitação dos movimentos.  D) Edema evidente na região do quadril. 
C) Dor.  E) Posição do quadril em semiflexão. 
 
14. Quais são as duas articulações mais acometidas na tuberculose ósteo-articular (excluindo-se a coluna vertebral)? 
 
A) Joelho e quadril. 
B) Joelho e tornozelo.  D) Punho e tornozelo. 
C) Tornozelo e quadril.  E) Punho e cotovelo. 
 
15. Em relação à tuberculose ósteo-articular, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Apresenta um quadro clínico de evolução lenta. 
B) Geralmente é monoarticular ou monostótica. 
C) Não necessariamente apresenta um foco primário. 
D) É uma infecção granulomatosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. 
E) No mal de Pott, as vértebras mais acometidas são as torácicas baixas e as lombares altas. 
   
16. Em relação à paralisia obstétrica, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) No diagnóstico diferencial, deve-se considerar fratura de clavícula e do úmero proximal. 
B) Paralisia alta refere-se à lesão das raízes de C5,C6 e C7. 
C) Paralisia baixa refere-se à lesão de C8 e T1. 
D) Na síndrome de Horner, observamos midríase, ptose palpebral e enoftalmia. 
E) No tratamento inicial da paralisia alta, deve-se realizar movimentos passivos do ombro. 
 
17. Todas as síndromes abaixo fazem parte do diagnóstico diferencial da cérvico-braquialgia discal, exceto. 
 
A) Síndrome de Pancoast. 
B) Síndrome da periartrite do ombro.  D) Síndrome da fossa supraclavicular. 
C) Síndrome do túnel do carpo. E) Síndrome de Linburg. 
 
18. Atualmente o melhor exame complementar para avaliação da hérnia discal cervical é 
 
A) tomografia computadorizada. 
B) mielografia.  D) cintilografia. 
C) radiografia dinâmica.  E) ressonância magnética. 
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19. Qual dos seguintes testes é utilizado para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico? 
 
A) Adson. B) Durkan. C) Phalen. D) Finkelstein. E) Spurling. 
 
20. As roturas do manguito rotador ocorrem com maior freqüência em indivíduos, na seguinte faixa etária: 
 
A) < 20 anos. B) 20 a 30 anos. C) 30 a 35 anos. D) > 40 anos. E) 20 a 25 anos. 
 
21. O manguito rotador é formado pelos tendões dos músculos descritos abaixo. 
 
A) Subescapular, redondo maior,supra e infra-espinhal. 
B) Supra-espinhal, peitoral menor, redondo menor e subescapular. 
C) Redondo maior, redondo menor, infra e supra-espinhal. 
D) Subescapular, redondo menor, supra-espinhal e deltóide. 
E) Supra-espinhal, infra-espinhal, redondo menor e subescapular. 
 
22. Em relação às hérnias de disco, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O reflexo Aquileu está diminuído na hérnia L5-S1. 
B) Na compressão L4-L5, não há alteração de reflexos. 
C) Na hérnia L3-L4, a raiz comprometida é a L4. 
D) A manobra de Lasègue é considerada positiva, quando o paciente refere dor lombar. 
E) A raiz L5 sofre compressão  nas hérnias L4-L5. 
 
23. Todas são consideradas lesões ósseas pseudotumorais, exceto. 
 
A) Cisto ósseo simples. 
B) Displasia fibrosa.  D) Cisto ósseo aneurismático. 
C) Encondroma.  E) Fibroma não ossificante. 
 
24. Todas são características do osteoma osteóide, exceto. 
  
A) Ocorre, geralmente, nas diáfises dos ossos longos. 
B) A dor é, predominantemente, noturna. 
C) O quadro doloroso responde, favoravelmente, com o uso de salicilatos.  
D) É uma lesão óssea benigna. 
E) O tratamento definitivo é cirúrgico, sendo necessária a ressecção de toda a área de esclerose, podendo o nicho ser ressecado 

parcialmente. 
 
25. Qual o tumor ósseo mais freqüente? 
 
A) Osteocondroma. 
B) Condroblastoma.  D) Osteoblastoma. 
C) Osteoma.  E) Tumor de células gigantes. 
 
26. Em relação às fraturas e/ou luxações da coluna cervical, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Fratura do enforcado corresponde à fratura-luxação  C1-C2. 
B) As fraturas do dente do axis podem ou não apresentar desvios. 
C) As lesões traumáticas da coluna cervical exigem tratamento de urgência. 
D) São raras nas crianças. 
E) Na coluna cervical baixa, as lesões podem ser divididas em seis tipos. 
 
27. Após uma lesão de coluna e choque medular, o prognóstico para recuperação motora pode ser avaliado com o 

retorno do reflexo 
 
A) Bulbocavernoso. B) Aquileu. C) de Babinski. D) Patelar. E) de Moro. 
 
28. Fratura do colo do fêmur com desvio, tratada cirurgicamente. Um dos fatores abaixo é de maior prognóstico para 

que ocorra a consolidação da fratura.Assinale-o. 
 
A) Rigidez da fixação. 
B) Idade do paciente.  D) Redução adequada. 
C) Tempo decorrido entre a lesão e a cirurgia.  E) Resultado de exame cintilográfico pós-operatório. 
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29. Qual o nervo mais freqüentemente lesionado na fratura proximal do úmero? 
 
A) Radial. B) Axilar. C) Mediano. D) Ulnar. E) Interósseo. 
 
30. Em relação à classificação de Garden, assinale a alternativa correta. 
 
A) As fraturas Garden II estão desviadas em varo. 
B) Garden IV apresenta desvio completo da fratura. 
C) Nas fraturas Garden I, o risco de necrose avascular é maior que nas Garden III e IV. 
D) Garden III não apresenta desvio da fratura. 
E) Garden I é tratada, de preferência, com substituição protética. 
 
31. Assinale o tratamento imediato a ser adotado em um paciente jovem(35 anos), politraumatizado, com fratura de 

fêmur bilateral e hemodinamicamente estável, sendo a fratura do fêmur direito cominutiva no 1/3 médio, e a 
fratura do fêmur esquerdo, transversa no 1/3 médio e sem cominuição. 

 
A) Síntese com placa bilateral. 
B) Fixação externa do fêmur direito e placa no fêmur esquerdo. 
C) Osteossíntese com haste intramedular bilateral. 
D) Haste intramedular do fêmur esquerdo e placa no fêmur direito.  
E) Tração esquelética bilateral e fixação intramedular em 10 dias. 
 
32. Em relação às fraturas da cabeça do rádio no adulto, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Mason tipo I é fratura sem desvio. 
B) Mason tipo III é fratura cominutiva, envolvendo toda a cabeça. 
C) O mecanismo do trauma ocorre com a queda sobre o membro superior, com desvio em valgo do cotovelo. 
D) As fraturas Mason tipo I e II são geralmente tratadas conservadoramente. 
E) Os desvios dos fragmentos são tolerados até 5 mm.  
 
33. O que se entende por lesão de Essex-Lopresti? 
 
A) Fratura da cabeça do rádio, lesão da membrana interóssea e da articulação rádio-ulnar distal. 
B) Fratura da estilóide ulnar e da articulação rádio-ulnar distal. 
C) Fratura da cabeça do rádio e do olécrano. 
D) Fratura do olécrano e lesão da membrana interóssea. 
E) Lesão da membrana interóssea e da fibrocartilagem triangular. 
 
34. Todas são complicações da fratura da extremidade distal do rádio, exceto. 
 
A) Síndrome do túnel do carpo. 
B) Atrofia de Sudeck.  D) Consolidação viciosa. 
C) Lesão do tendão extensor longo do polegar.  E) Tenossinovite de De Quervain. 
 
35. Em relação às fraturas diafisárias desviadas do rádio e da ulna no adulto, assinale a alternativa falsa. 
 
A) A fixação interna rígida é o tratamento de escolha. 
B) Nas fraturas com cominuição maior que 1/3 do diâmetro diafisário, deverá ser realizada a enxertia óssea. 
C) A fixação interna rígida deverá ser realizada com placa de, no mínimo, 07 furos. 
D) Enxerto ósseo não deve ser colocado próximo à membrana interóssea. 
E) Remoção precoce da placa e do parafuso é um dos fatores de risco para que ocorra uma refratura. 
   
36. Qual dos ossos do carpo é o mais freqüentemente fraturado? 
 
A) Pisiforme. B) Trapézio. C) Escafóide. D) Capitato. E) Hamato. 
 
37. Em relação às fraturas do escafóide, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) As fraturas do 1/3 proximal têm melhor prognóstico. 
B) Fraturas com desvio de até 2mm podem ser tratadas sem cirurgia. 
C) Ocorrem com maior freqüência em adultos jovens. 
D) Dor à compressão do tubérculo do escafóide é fortemente sugestivo de fratura. 
E) As fraturas oblíquas verticais são mais instáveis e de pior prognóstico. 
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38. Assinale a alternativa verdadeira referente às fraturas de metacarpeanos. 
 
A) Quando desviadas, devem ser tratadas sempre com placa e parafuso ou fixadores externos. 
B) A fratura do Boxer deve ser tratada cirurgicamente, mesmo com desvio angular de 20 graus e sem rotação. 
C) A fratura de Bennett ocorre na base do primeiro metacarpeano, embora não seja articular. 
D) A fratura de Rolando ocorre na base do quinto metacarpeano, sendo articular. 
E) As fraturas do Boxer podem ser reduzidas sem abertura do foco e fixadas percutaneamente. 
 
39. Paciente com ferimento sujo na região volar da mão em zona 2, com lesão tendinosa. Assinale a melhor conduta. 
 
A) Limpeza exaustiva da ferida, profilaxia antitetânica, antibioticoterapia profilática, aproximação da pele e imobilização para 

sutura tendinosa em um segundo tempo. 
B) Sutura imediata do flexor profundo e reparo do superficial. 
C) Sutura imediata dos flexores e profilaxia antibiótica. 
D) Reparo dos flexores. 
E) Sutura do flexor profundo e imobilização imediata. 
 
40. Assinale a alternativa que contém as duas polias flexoras mais importantes da mão. 
 
A) A1 e A2. B) A2 e A3. C) A2 e C3. D) A2 e A4. E) A3 e A4. 

  


