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Questão 17 

Nas luxações traumáticas do joelho: 

  

A) O tipo póstero lateral é o mais comum 

B) O compartimento medial tem melhor capacidade de 
cicatrização do que o compartimento lateral 

C) Quando há lesão dos dois cruzados, a articulação patelo 
femoral fica incongruente também 

D) O tipo póstero lateral é o mais raro, pois em geral já 
chega com redução espontânea 

E) O tipo anterior está associado a maior frequência de 
lesão condral 

 

Questão 18 

A osteotomia tibial proximal: 

  

A) é indicada normalmente para os joelhos desalinhados 
em valgo 

B) costuma apresentar 80% de bons resultados em 5 anos 
deteriorando com o tempo 

C) apresenta como principal complicação a hipercorreção e 
conseqüente desalinhamento em deformidade oposta à 
inicial 

D) visa a correção do desalinhamento objetivando um eixo 
em valgo 

E) visa a correção do eixo anatômico para o eixo mecânico 
 

Questão 19 

  

É contra-indicação de artroplastia total do joelho: 

   

A) deformidade em recurvatum por fraqueza muscular 

B) lesão completa do ligamento cruzado anterior e do 
ligamento cruzado posterior associada a pelo menos 1 
dos colaterais 

C) idade inferior a 60 anos 

D) ostiomielite pregressa em tíbia proximal 

E) artrodese do quadril ipsilateral 
 

Questão 20 

Para o equilíbrio ligamentar na prótese total de joelho, pode-

se afirmar que: 

  

A) na deformidade em varo, a exposição inicial inclui a 
liberação do ligamento colateral medial superficial 

B) na deformidade em valgo é importante a liberação do 
ligamento oblíquo posterior 

C) na deformidade em valgo, a liberação ou o alongamento 
do tendão do bíceps é frequentemente realizada 

D) na contratura em flexão, a ressecção adicional do fêmur 
distal deve ser realizada somente depois da remoção de 
osteófitos posteriores e da liberação da cápsula posterior 

E) a remoção dos osteófitos deve ser realizada apenas 
após liberação das partes moles uma vez que 
proporciona estoque e suporte ósseo para a prótese 

Questão 21 

Quanto ao cisto meniscal: 
 

A) o melhor tratamento é a excisão total do cisto e do 
menisco 

B) o aparecimento do cisto meniscal tem relação com 
lesões capsulares 

C) a correção das lesões meniscais e drenagem do cisto é 
suficiente, na maioria das vezes, para a eliminação do 
cisto 

D) é mais saliente em extensão 

E) a via extra-articular é mais efetiva que artroscópica para 
tratamento definitivo. 

 

Questão 22 

No diagnóstico diferencial das radiculopatias, a avaliação da 
síndrome do músculo piriforme, a melhor maneira para 
exacerbação dos sintomas é a movimentação do quadril em: 
 

A) Adução e rotação lateral 

B) Adução e rotação medial 

C) Abdução e rotação lateral 

D) Abdução e rotação medial 

E) Flexão e rotação medial 
 

Questão 23 

Paciente refere que sofreu entorse do tornozelo e, após 24 horas, 
percebeu a impossibilidade para a extensão do pé e do hálux. 
Após 3 semanas procurou atendimento especializado. 
Passivamente, os movimentos estão livres. O procedimento 
médico deve contemplar: a      
 

A) Avaliação por ressonância magnética para detecção das 
lesões osteoarticulares 

B) Avaliação dos ligamentos laterais e mediais do 
tornozelo, clinicamente, é suficiente para conduzir o 
tratamento 

C) Avaliação dos músculos extensores para detecção de 
possível lesão do nervo fibular 

D) Nas entorses do tornozelo não há risco de lesão nervosa 
por se tratar de articulação distal 

E) Aguardar o período de 6 semanas para liberar a 
reabilitação 

 

Questão 24 

Sobre o Tumor de Ewing, é correto afirmar que: 

A) tem origem na medula óssea e comportamento 
semelhante aos demais tumores da família Ewing, entre 
eles o tumor de Askin e o PNET (tumor Neuro 
ectodérmico primitivo) 

B) responde à quimioterapia neo-adjuvante e à 
radioterapia, não se utilizando a cirurgia para sua 
ressecção em tumores localizados na pelve e na coluna 

C) nos casos de comprometimento isolado intramedular, 
podem ser tratados com curetagem, método adjuvante e 
cimentação após a quimioterapia neo-adjuvante 

D) apresenta em aproximadamente 8% dos pacientes, já no 
diagnóstico inicial, metástase para o pulmão, ou 
esqueleto, ou gânglios regionais 

E) apresenta em sua histopatologia células fusiformes, 
pequenas e homogêneas, que podem ser confundidas 
namicroscopia óptica com as células dos linfomas, 
rabdomiosssarcomas e granulomas eosinófilos 
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Questão 25 

Na via de acesso anterior da coluna cervical, a palpação do 
nível C4C5 corresponde: 
  

A) ao osso hioide 

B) ao sulco carotídeo 

C) à cartilagem cricoide 

D) à cartilagem tireóidea 

E) ao primeiro anel cricóide 

Questão 26 

Na fratura da coluna toracolombar, segundo a classificação 
de TLICS (Thoracolumbar injury Classification and Severity 
Score), o padrão morfológico de fratura, associado a pior 

prognóstico, é : 
 

A) tração 

B) rotação 

C) explosão 

D) translação 

E) compressão 
 

Questão 27 

No osteossarcoma da extremidade distal do fêmur em 
paciente adolescente, o principal esquema de tratamento é: 
 

A) radioterapia e quimioterapia pré-operatória, cirurgia e 
quimioterapia pós-operatória 

B) quimioterapia pré-operatória, cirurgia e quimioterapia 
pós-operatória 

C) radioterapia e quimioterapia pré-operatória e cirurgia 

D) quimioterapia pré-operatória, cirurgia, radioterapia e 
quimioterapia pós-operatória 

E) quimioterapia e radioterapia pulmonar quando há 
metástases no pré-operatório, cirurgia e quimioterapia 
sistêmica no pós-operatório 

 

Questão 28 

Na avaliação do potencial de crescimento da coluna vertebral 
na adolescência, o marcador que corresponde ao período de 
maior crescimento da coluna é: 
  

A) sinal de Risser 1 

B) sinal de Risser 3 

C) ossificação da apófise transversa 

D) fechamento da fise do olécrano 

E) fechamento da cartilagem trirradiada 
 

Questão 29 

A malformação congênita da coluna vertebral com a maior 
taxa de progressão é: 
 

A) vértebra em borboleta 

B) dupla hemivértebra 

C) barra não segmentada unilateral 

D) barra não segmentada unilateral associada a 
hemivértebra contralateral 

E) barra não segmentada bilateral associada a 
hemivértebra encarcerada 

Questão 30 

No componente femoral da prótese de quadril, a distância 
entre o centro da cabeça e o longo eixo da haste, é conhecida 
como: 

 

A) colo 

B) offset 

C) centro de rotação 

D) diâmetro da cabeça 

E) comprimento da haste 
 

Questão 31 

Nas lesões meniscais: 

 

A) as lesões em alça de balde são de tratamento cirúrgico 
de urgência 

B) a alça de balde aparece na ressonância magnética como 
o sinal do duplo “J” ou duplo LCP e sinal do corno vazio 

C) o comprometimento do menisco lateral leva a 
instabilidade anteroposterior 

D) longitudinais de até 10mm na região vermelha-vermelha, 
têm-se a melhor indicação para sutura 

E) a sutura tem melhor indicação em pacientes jovens , na 
periferia do menisco e quando se tem lesão LCM 
associada 

 

Questão 32 

Os três principais quimioterápicos obrigatórios para o 
tratamento do osteossarcoma central clássico são:  

 

A) methotrexate, cisplatina e adriamicina 

B) methotrexate, ifosfamida e taxol 

C) cisplatina, adriamicina e denosumab 

D) adriamicina, denosumab e tamoxifeno 

E) vincristina, adriamicina e ciclofosfamida 
 

Questão 33 

O choque neurogênico é caracterizado por: 

  

A) hipotensão e taquicardia 

B) hipotensão e débito urinário baixo 

C) bradicardia e normotermia nas extremidades 

D) hipertensão e hipotermia nas extremidades 

E) bradicardia e hipertensão 
 

Questão 34 

As fraturas que acometem a porção superior da incisura 
isquiática, podem causar sangramento abundante por lesão 
da: 

 

A) veia ilíaca interna 

B) artéria obturatória 

C) artéria ilíaca externa 

D) artéria glútea superior 

E) artéria glútea inferior 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA37_ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA_CE_MAI18  7 

Questão 35 

  

1-Homem, 45 anos, após esforço físico refere intenso edema, 
dor e hiperemia na articulação metatarso falângica do hálux. 
Nega episódios semelhantes prévios. Qual a conduta 
imediata? 

  

A) anti-inflamatórios não hormonais e termoterapia 

B) hidratação e administrar indometacina 

C) investigar crise aguda de gota em aspirado local 

D) avaliar as condições articulares do halux valgo 

E) infiltração local de corticosteroide e antibioticoterapia 
 

Questão 36 

Os seguintes exames estão alterados nos pacientes 
portadores de neoplasias que acometem o esqueleto: 

  

A) fosfatase alcalina aumentada nos pacientes com 
osteoma osteóide e nos com osteossarcoma 

B) DHL aumentada nos pacientes com tumor de células 
gigantes, osteoma osteóide, TGC e osteossarcoma 

C) gama globulina aumentada como cadeia monoclonal 
nos pacientes com linfomas e nos com mielomas 

D) CA 15-3 aumentado nos pacientes com neoplasia 
metastática de mama 

E) PCA aumentado nos pacientes com neoplasia 
metastática de próstata 

 

Questão 37 

Na lesão do joelho por hiperextensão, as estruturas lesadas 
e sua sequência, respectivamente, são: 

A) ligamento cruzado posterior, cápsula posterior e 
ligamento cruzado anterior 

B) cápsula posterior, ligamento cruzado posterior e 
ligamento cruzado anterior 

C) ligamento cruzado anterior , cápsula posterior e 
ligamento cruzado posterior 

D) ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior 
e cápsula posterior 

E) ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior 
e cápsula posterior 

 

Questão 38 

Indivíduo praticante de futebol sofreu um trauma torcional do 
tornozelo durante sua atividade. Apresenta dor persistente e 
incômodo sempre que muda a direção da caminhada, 
comparável a um movimento de eversão e rotação externa.   

 

O diagnóstico provável é: 

 

A) ruptura do ligamento tíbio talar posterior 

B) lesão do ligamento fibulo talar e fibulo calcâneo 

C) luxação ou sub luxação do tendão fibular 

D) lesão da retinácula extensora e inferior 

E) lesão da membrana interóssea 

Questão 39 

O Osteoma Osteóide é considerado um tumor:  

A) benigno ativo, que compromete a região epifisária dos 
ossos longos e causa dor devido à vascularização 
desencadeadapara sua nutrição 

B) benigno ativo, que compromete a região metafisaria ou 
diafisária dos ossos longos, que ocorre devido a uma 
isquemialocalizada 

C) benigno agressivo, que causa dor devido a sua 
capacidade de osteólise e reação periostal da cortical 
onde estálocalizado 

D) que pode ser tratado com AAS, o que ocasiona o 
desaparecimento dos sintomas e sua regressão em um 
período médiode 3 a 6 meses 

E) que aparece na região metafisaria ou na região cortical 
dos ossos longos e que provoca reação osteoblástica a 
seu redor 

 

Questão 40 

Sobre a lesão do ligamento cruzado posterior, pode-se 
afirmar que: 

A) tem histórico natural de evolução semelhante na maior 
parte dos pacientes 

B) a isolada é mais freqüente do que a associada às 
rupturas do compartimento medial e/ou lateral 

C) normalmente apresenta correlação entre o grau de 
instabilidade e a gravidade dos sintomas 

D) torna o ligamento colateral medial superficial o principal 
responsável pela diminuição da translação tibial 
posterior 

E) não tem relação com a artrose patelo femoral na fase 
crônica 

 

Questão 41 

Sobre o Condrossarcoma de Grau 1, pode-se afirmar que: 

A) deve ser tratado com quimioterapia pré-operatória e 
cirurgia, que pode ser a curetagem + cimento 

B) diferente do que ocorre com os condrossarcomas de 
graus 2 e 3, pode ser tratado com curetagem + método 
adjuvante+ cimento 

C) para ser classificado como Grau 1, precisa apresentar 
mais do que 3 núcleos em cada lacuna de condrocitos 
atípicos 

D) tem comportamento agressivo quando localizado na 
pelve, frequentemente invadindo a parede da bexiga 

E) apresenta áreas de necrose, com vascularização 
neoformada em sua periferia 

 

Questão 42 

Adotando-se os eixos de movimento das articulações do retro 
pé, pode-se afirmar que: 

A) a principal ação do tendão fibular curto é promover a 
eversão do pé 

B) o tendão tibial posterior é antagonista do fibular curto no 
eixo tíbio talar 

C) o tendão tibial posterior é antagonista do tibial anterior 
no eixo sub talar 

D) o tendões flexores longos dos dedos não atuam no eixo 
da tíbio talar 

E) os tendões fibulares longos não atuam no eixo de 
movimento da sub talar 
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Questão 43 

A função do ligamento fíbulo talar anterior é: 

 

A) evitar a translação medial do talus 

B) evitar a rotação lateral do talus 

C) impedir a translação anterior do talus 

D) não interfere na estabilização do tornozelo 

E) só tem função em conjunto com ligamento fíbulo talar 
posterior 

 

Questão 44 

A avaliação de normalidade das medidas angulares, na 
deformidade em valgo do hálux, contemplam: 

 

A) ângulo de valgismo do hálux até 15 graus, 
intermetatársico I-II até12 graus 

B) ângulo de valgismo do hálux até 15 graus, 
intermetatársico até 9 graus, articular metatársico distal 
até 12 graus, esesamóide medial centralizado 

C) ângulo de valgismo do hálux até 12graus, 
intermetatársico I-II até 12 graus 

D) ângulo de valgismo do hálux até 15 graus, 
intemetatarsico I_II até 9 graus 

E) ângulo de valgismo do hálux até 15 graus, 
intermetatársico I_II até 9 graus, ângulo articular 
metatársico distal até 10graus 

 

Questão 45 

Sobre o osteossarcoma central clássico, pode-se afirmar que: 

 

A) desenvolve-se a partir do osteoblasto imaturo, 
produzindo osteóide imaturo, condróide imaturo e 
células gigantesatípicas 

B) responde à poliquimioterapia e à radioterapia externa, 
em crianças e adolescentes 

C) ocasiona metástases para os gânglios, pulmão e osso 

D) apresenta baixa taxa de recidiva local, quando tratado 
com quimioterapia e radioterapia neo-adjivante 

E) está associado ao retinoblastoma do ponto de vista 
genético 

 

Questão 46 

Na avaliação neurológica preconizada pela ASIA (American 
Spinal Injury Association), a sensibilidade do dermátomo de 

T4 é avaliada no nível: 

  

A) dos mamilos 

B) do recesso axilar 

C) do apêndice xifoide 

D) da cicatriz umbilical 

E) da clavícula 

Questão 47 

Na hérnia de disco centro-lateral, no nível L5S1, pode-se 
observar fraqueza do músculo: 

 

A) quadríceps 

B) tibial anterior 

C) fibular longo e curto 

D) extensor longo do hálux 

E) íliopsoas 
 

Questão 48 

A ocorrência de hálux varo após a cirurgia de correção do 
valgismo do hálux  é predominante por: 

 

A) Ressecção da base da falange proximal 

B) Desbalanço do sistema gleno sesamoídeo e aparelho 
extensor 

C) Desequilíbrio entre músculos abdutor, adutor do hálux e 
o sistema gleno sesamoideo e da excessiva ressecção 
dacabeça metatársica 

D) Desbalanço entre a falange proximal e a superfície da 
cabeça metatársica não realinhada no plano sagital 

E) Ressecção do osso sesamóide medial, mais 
frequentemente 

 

Questão 49 

Na avaliação do equilíbrio sagital da coluna vertebral nas 

espondilolistese do adolescente, a maior predisposição do 

escorregamento e ao escorregamento de alto grau, estão, 

respectivamente, associados a: 

  

A) incidência pélvica alta e inclinação sacral alta 

B) incidência pélvica alta e inclinação sacral baixa 

C) incidência pélvica baixa e inclinação sacral alta 

D) incidência pélvica baixa e inclinação sacral baixa 

E) incidência pélvica normal e inclinação sacral baixa 
 

Questão 50 

A presença de dor durante o arco de movimento da 

articulação metatarso falangica do hálux, na presença de 

ângulo intermetatarsal I-II normal, valgismo do hálux normal, 

tem como melhor diagnóstico diferencial: a-      

 

A) Artrose metatarso falângica 

B) Hálux rígido 

C) Sesamoidite tibial 

D) Sesamoidite lateral 

E) Hálux valgo interfalângico 
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