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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.
Dá para crescer depois de adulto?
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois
que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir
resultados significativos, e o único tratamento que
funciona é complicado. Durante a puberdade, somos
afetados de duas formas pelos hormônios sexuais.
Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do
crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde,
porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de
crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem,
há esperanças. Depois... “Uma vez fechadas, há pouco
crescimento adicional”, diz a endocrinologista Leila Pedroso
de Paul. “Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos
de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos.” É a
vida.
Superinteressante – junho de 2010
QUESTÃO 01
Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada
ao título do texto.
a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que
nos tornamos adultos.
b) Não, pois os hormônios são afetados de forma
irredutível na fase de crescimento.
c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das
cartilagens de crescimentos.
d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo,
desde que se predisponha a um tratamento complicado.
QUESTÃO 02
Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:
I – “Se você é verticalmente prejudicado”
II – “depois que a fase natural de crescimento passa”
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das
cartilagens de crescimento entre os ossos”
IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças”
Os conectivos que expressam noção de tempo constam
nas opções:
a) II e IV apenas.
b) I e III apenas.
c) I e II apenas.
d) III e IV apenas.
QUESTÃO 03
Observe.
I – “Enquanto houver cartilagem”
II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios
sexuais”
III – “há esperanças”
IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do
crescimento”
V – “há pouco crescimento adicional”
As frases que possuem a mesma classificação quanto ao
tipo de sujeito são:
a) I, III e IV apenas.
b) I, III e V apenas.
c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.
QUESTÃO 04
Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do
crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a
calcificação das cartilagens de crescimento entre os
ossos.”,
os
pronomes
sublinhados
referem-se,
respectivamente, à:
a) Hormônio de crescimento – estirão.
b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o
plural correto.
a) Estirães – naturais.
b) Calcificaçãos – adicionais.
c) Liberaçãos – finais.
d) Estirões – difíceis.
QUESTÃO 06
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia,
levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos
afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:
a) R$ 450,00
b) R$ 475,00
c) R$ 525,00
d) R$ 550,00
QUESTÃO 07
Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal
de energia elétrica de uma residência:
Aparelho

Consumo
Mensal

Geladeira

12,5 kW

Forno Elétrico

14 kW

TV

56 kW

Lâmpada

34 kW

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos
afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será
de, aproximadamente:
a) R$ 17,47
b) R$ 19,20
c) R$ 21,40
d) R$ 22,00
QUESTÃO 08
O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença
entre os salários é de R$ 500,00. O salário de Maria é de:
a) R$ 4.000,00
b) R$ 4.500,00
c) R$ 4.750,00
d) R$ 5.000,00
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QUESTÃO 09

1
Um banco cobra sempre
de juros do valor do
10
empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente.
Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um
empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos afirmar
que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é
de:
a) R$ 10.024,00
b) R$ 10.240,00
c) R$ 10.204,00
d) R$ 1.024,00
QUESTÃO 10
A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-9)=0
a)

5
3

b) -3
c) 3
d) -5
QUESTÃO 11
São doenças de notificação compulsória imediata:
Assinale a alternativa incorreta:
a) Doenças Meningocócicas;
b) Poliomielite
c) Hanseníase
d) Síndrome Respiratória Aguda
QUESTÃO 12
Quanto à Vigilância em Saúde é correto afirmar:
I- A vigilância da saúde tem no princípio de territorialidade
sua principal premissa;
II- A Atenção Básica como porta de entrada do sistema de
saúde, ao incorporar os conceitos e práticas de Vigilância
em Saúde;
III- A integração de Atenção Básica e a vigilância é
fundamental para as atividades de prevenção e promoção
à saúde;
a) Apenas a I está correta;
b) Apenas a II está correta;
c) I e III estão corretas;
d) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 13
Os princípios da Política de Educação Permanente para o
SUS são todas abaixo, EXCETO:
a) Articulação entre educação e trabalho;
b) Produção de processos e práticas de desenvolvimento
fora do local de trabalho, onde a teoria é soberana a
prática no aprendizado em saúde;
c) Mudança nas práticas de formação e saúde, tendo em
vista a integralidade e a humanização;
d) A educação permanente propicia a reflexão coletiva
acerca do trabalho no SUS, que inclue integralidade, a

produção do cuidado, o trabalho em equipe, a dinamização
de coletivos, a gestão de equipes e de unidades.
QUESTÃO 14
O Acolhimento pelo olhar do Sistema Único de Saúde-SUS
é:
Assinale a incorreta
a) Um dispositivo para organização do processo de
trabalho que contribui para a humanização e a
integralidade da atenção, fundamenta-se numa nova
postura das equipes frente aos usuários;
b) É garantir o acesso dos usuários às informações a
respeito de saúde, inclusive a respeito dos profissionais
que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a
acompanhamento de pessoas de sua rede social;
c) O acolhimento é compreendido como uma postura da
equipe de reconhecimento do direito do usuário de ser
ouvido na sua necessidade de saúde e de tê-la atendida;
d) É agilizar o atendimento, visando a quantidade de
atendimento e uma boa produção do atendimento, ou
seja, do maior número de pessoas atendidas num pequeno
intervalo de tempo.
QUESTÃO 15
Quanto à cervicalgia e a cervicobraquialgia é incorreto
afirmar:
a) Uma das causas pode ser a osteoartrite;
b) Quando a causa for osteoartrite, a queixa principal é a
dor com dormência nos membros superiores que piora
com o repouso e melhora com exercícios leves;
c) As alterações discais, como a hérnia de disco, são
extremamente raras e se apresentam com dor no
metâmero correspondente, acompanhada de alterações de
sensibilidade cutânea;
d) Alterações inflamatórias da oro-faringe podem, muitas
vezes, causar torcicolos espasmódicos, nos quais a dor
cervical e a dificuldade de movimentação da cabeça, são
os principais sintomas.
QUESTÃO 16
As doenças da coluna lombar se apresentam com dor. São
características do quadro:
Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, assinalando
abaixo a alternativa correta:
( ) A dor pode ser súbita , relacionada a certos tipos de
movimento e quase sempre a partir de um esforço;
(
) A dor pode ser de início insidioso, com piora
gradativa;
( ) A dor é localizada na região lombar e não se exacerba
aos pequenos movimentos;
( ) Muitas vezes, a dor lombar precede uma ciática por
um período de dias até semanas;
( ) Quando a dor lombar precede uma ciática, a dor se
faz no membro inferior e é acompanhada de sensação
parestésica em territórios correspondentes às zonas de
inervação radicular;
a) V, V, V, V, V;
b) V, V, F, V, V;
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c) F, V, F, V, F;
d) F, V, V, V, F.
QUESTÃO 17
O exame clínico da dor cervical deve acontecer:
Assinale a alternativa correta:
a) se iniciando pelo exame neurológico, que visa à
integridade da coluna cervical;
b) a altura da zona de insensibilidade cutânea não revela o
nível de uma lesão medular;
c) alterações do pulso radial, relacionadas com a rotação
interna e externa da cabeça, bem como os pulmões cheios
de ar, podem revelar alterações que nos fazem pensar em
compressão do plexo;
d) a e c estão corretas.
QUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta:
I- As fraturas do úmero no seu 1/3 superior, detectadas
pela história clínica e pelo exame, pode ter indicação
cirúrgica, a radiografia se impõe;
II- As fraturas da clavícula são facilmente diagnosticadas
pela palpação e exigem tratamento de imobilização, com
enfaixamento tóraco braquial ou em “8”;
III- As rupturas ligamentares e tendinosas no ombro são
muito frequentes;
IV- A mais frequente é a ruptura do cabo longo do bíceps,
que se caracteriza pelo aparecimento de uma “bola” na
região anterior do braço quando o paciente é instado a
fletir o cotovelo e que corresponde ao ventre muscular
contraído sem o apoio de sua inserção é, na maioria das
vezes cirúrgico.
V- As luxações de ombro são de redução de urgência.
a) Apenas I, II, III estão corretas;
b) Apenas IV e V estão corretas;
c) Apenas I, II, IV e V estão corretas;
d) I, II, III, IV e V estão corretas,
QUESTÃO 19
Devemos dividir as afecções na criança em doenças
traumáticas, congênitas e adquiridas. As mais comuns são:
a) As doenças traumáticas;
b) As doenças congênitas;
c) As doenças adquiridas;
d) N.D.A.
QUESTÃO 20
São Indicadores de Mortalidade todos abaixo, EXCETO:
a) Coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de
mortalidade neonatal precoce;
b) Coeficiente de mortalidade neonatal tardia e coeficiente
de mortalidade pós-neonatal;
c) Coeficiente de mortalidade geral e coeficiente de
mortalidade específica por doenças do aparelho
circulatório;
d) Coeficiente de mortalidade por parasitoses e coeficiente
de mortalidade por tendinites.

QUESTÃO 21
Dentre as doenças chamadas congênitas da criança as
mais comuns são:
a) O pé torto congênito e a luxação congênita do quadril;
b) Lesões traumáticas do joelho na criança e paralisia
obstétrica;
c) Pé plano valgo e Pé talo-vertical congênito;
d) Pé cavo e metatarsalgias.
QUESTÃO 22
A Hérnia de Disco é mais frequente na região lombar,
embora possa ser uma afecção que pode ocorrer em
qualquer lugar da coluna vertebral:
Assinale a incorreta:
a) A hérnia de Disco é na verdade uma combinação de
fatores biomecânicos, alterações degenerativas do disco e
situações que levam a aumento de pressão sobre o disco;
b) O diagnóstico da hérnia discal é feito unica e
fundamentalmente por imagem e eletrodiagnóstico;
c) No diagnóstico diferencial devemos incluir doenças
neurológicas e tumores do sistema nervoso;
d) O quadro clínico varia, dependendo da localização da
hérnia, compreendendo desde os casos de hérnias laterais
com compressão do nervo intercostal até quadros de
hérnias centrais co quadro de mielopatia ou hérnias
centrolaterais com quadro clínico de milopatia e dor
radicular.
QUESTÃO 23
A dor lombar, ou lombalgia, acompanha o homem desde
que este assumiu a postura ereta. A esse respeito assinale
a incorreta:
a) São fatores que contribuem para um aumento na
prevalência desse sintoma, entre eles o estilo de vida
urbano sedentário, a obesidade, as novas exigências do
trabalho, o aumento da sobrevida média da população e as
alterações degenerativas;
b) A dor lombar é uma das queixas mais comuns da
prática clínica, sendo apenas menos frequente que os
problemas respiratórios como causa de consultas médicas;
c) Ocorre em apenas 10% dos indivíduos em algum
momento de suas vidas, e estima-se que 7% da população
adulta, irá consultar por este sintoma no período de um
ano;
d) Afeta igualmente homens e mulheres, sejam eles
trabalhadores braçais ou intelectuais.
QUESTÃO 24
Quanto à avaliação clínica da dor lombar é correto afirmar:
a) O enfoque é descartar doença sistêmica subjacente;
b) Identificar comprometimento neurológico que requeira
avaliação cirúrgica;
c) Considerar a existência de fatores psicológicos ou
sociais que possam amplificar ou prolongar a dor;
d) a, b e c estão corretas.
QUESTÃO 25
O tratamento atual para lombalgias compreende:
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a) Apenas cirurgias;
b) Terapia medicamentosa e cirurgia;
c) Fisioterapia e terapia alternativa
d) b e c estão corretas
QUESTÃO 26
O conceito de Vigilância em Saúde inclui:
Assinale a alternativa incorreta:
a) Vigiar as situações de risco em que a população esta
exposta nas vias públicas urbana;
b) A vigilância e controle das doenças transmissíveis ;
c) A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis;
d) A vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental
em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância
sanitária;
QUESTÃO 27
São sinais de alerta em pacientes com dor lombar:
Assinale a alternativa correta:
I- Trauma importante e idade maior que 50 anos;
II- História pregressa de câncer ou dor que piora em
repouso;
III- Ganho de peso inexplicado;
IV- Febre por mais de 48 horas, uso de drogas injetáveis,
infecção ativa
V- Déficit neurológico grave ou progressivo;
VI- Dor com duração superior há um ano, sem resposta ao
tratamento.
a) I, II, III, IV,V, e VI estão corretas;
b) Apenas I, II, III, e IV estão corretas;
c) Apenas I, II, IV e V estão corretas;
d) Apenas I, II, e VI estão corretas.
QUESTÃO 28
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode
ser de curso benigno ou grave. A esse respeito é correto
afirmar:
I- É hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil,
atingindo todos os Estados;
II- No Brasil a principal espécie vetora é o Aedes aegypti ,
havendo também o Aedes albopictus, o qual não se tem
até o momento comprovação de sua importância como
transmissor dessa doença no Brasil;
III- O ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por até 150
dias, mesmo que o local onde ele foi depositado fique
seco;
IV- Para prevenir e controlar a dengue, a única maneira é
impedir que o mosquito se prolifere, interrompendo seu
ciclo de reprodução, ou seja, impedindo que os ovos sejam
depositados em locais com água limpa e parada;
V- A educação em saúde e a participação da comunidade
devem ser promovidas exaustivamente, até que a
comunidade adquira conhecimentos e consciência do
problema e passe a mudar o comportamento, mantendo
as residências livre do vetor;
a) I, II, III, IV e V estão corretas;
b) I, II, III e V estão corretas e IV incorreta;
c) I, II, IV e V estão corretas e III incorreta;

d) I, IV e V estão corretas e II e III incorreta;
QUESTÃO 29
A síndrome do túnel do carpo é caracterizada pela
compressão do nervo mediano em sua passagem pelo
canal ou túnel do carpo. Assinale a alternativa incorreta:
a) Podem ser afetados açougueiros, caixas, digitadores;
b) Os movimentos de flexão/extensão dos punhos,
repetidamente está relacionamento com o surgimento do
quadro;
c) Inicia-se com queixas de dor e parestesia em área do
nervo mediano (3º, 4º e 5º quirodáctilos);
d) A hipotrofia tenar é característica de compressões
crônicas.
QUESTÃO 30
As principais situações de sobrecarga para a coluna
vertebral no trabalho são, exceto:
a)Levantar, manusear e carregar cargas acima de 25Kg;
b)Levantar e manusear cargas em torção e flexão do
tronco;
c)Vibração de corpo inteiro, especialmente sentado.
d)Trabalhar em pé mais do que quatro horas por dia;
QUESTÃO 31
A hernia discal é caracterizada pela saída do núcleo
pulposa para fora dos limites do disco intervertebral.
Apresenta maior incidencia entre indivíduos que executam
atividades pesadas ou trabalham em posturas que
implicam flexão do tronco prolongada ou repetida. As
localizações mais frequentes são:
a) S1, L4 e L5
b) L1, L2 e L3
c) L3, L4 e L5
d) T12, L1, L2
QUESTÃO 32
Quanto a responsabilidade do profissional médico é
vedado todas as situações abaixo, EXCETO:
a) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições
exclusivos da profissão médica;
b)Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões
de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação
sexual, idade, condição social, opinião política ou de
qualquer outra natureza;
c) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento
médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando
vários médicos tenham assistido o paciente;
d) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato
profissional que tenha praticado, indicado, ainda que
solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu
representante legal.
QUESTÃO 33
Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública
ou privada onde as condições de trabalho não sejam
dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do
paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse
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caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão
de ética e ao Conselho Regional de Medicina,
é
considerado pelo Código de Ética Médica:
a) Direito do Profissional Médico;
b) Competência do Profissional Médico;
c) Vedado ao Profissional Médico;
d) Obrigação do Profissional Médico.
QUESTÃO 34
São atribuições do Médico no controle, diagnóstico e
tratamento dos casos de dengue:
Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo
abaixo a alternativa correta:
( ) Comunicar a Vigilância Epidemiológica do Município o
número de imóveis fechados no bairro onde atua
profissionalmente;
( ) Diagnosticar precocemente às pessoas com suspeita
de dengue;
( ) Identificar sinais de alarme da dengue;
( ) Realizar a prova do laço, quando suspeitar de dengue
hemorrágica;
( ) Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na
remoção, destruição ou vedação de objetos que possam se
transformar em criadouros;
( ) Notificar os casos suspeitos de dengue e completar a
ficha após confirmação, seguindo estratégia local.
a) V, V, V, V, V, V;
b) F, V, V, V, F, V;
c) F, V, V, V, F, F;
d) V, V, F, V, F, F.
QUESTÃO 35
São princípios que regem a organização do Sistema Único
de Saúde, todos abaixo, EXCETO:
a) Regionalização e Hierarquização;
b) Resolutividade;
c) Solidariedade e Fraternidade;
d) Descentralização.
QUESTÃO 36
A garantia constitucional de que a população através de
suas entidades representativas, poderá participar do
processo de formulação das políticas de saúde e do
controle e execução, em todos os níveis desde o federal
até o local, é um dos princípios fundamentais que rege a
organização do SUS:
a) Participação dos Cidadãos/ Controle Social;
b) Universalidade;
c) Governabilidade;
d) Integralidade.
QUESTÃO 37
A Complementariedade do Setor Privado, como diretriz do
Sistema Único de Saúde- SUS, é:
a) Proibido acontecer dentro do Sistema Único de SaúdeSUS;
b) Definida pela Constituição que por insuficiência do setor
público, for necessária a contratação de serviços privados,

isto deve acontecer seguindo as condições e normas do
SUS;
c) Contratada para suprir as necessidades da rede de
serviços do SUS, seguindo as normas das Instituições
Privadas prestadoras de seviços;
d) Propósito básico, tendo o serviço público
obrigatoriedade de contratar pelo menos 15% do serviço
privado para iniciar suas atividades.
QUESTÃO 38
O paciente com lombociatalgia não limitante deve ser
tratado de modo conservador:
Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, assinalando
abaixo a alternativa correta:
( ) O tratamento conservador deve ocorrer pelo período
mínimo de um mês, com a ressalva de que a segurança e
eficácia
da
manipulação
esoinhal
permanecem
desconhecidas nesse contexto;
( ) O repouso no leito acelera a recuperação;
(
) A posição de semi-Fowler, reduz as pressões
intradiscais e proporciona maior conforto ao paciente;
( ) A associação de antiinflamatórios não-esteróides e
opióides é vantajosa;
( ) Opiáceos , como alfentanil, metadona, tem indicação
como analgesia eficiente associada ao antinflamatórios
não-esteróides, mas serão necessárias doses iniciais altas
para surtir o efeito desejado.
a) F, V, F, V, F;
b) V, F, V, V, F;
c) V; F; V; F, V;
d) F, F, F, F, F.
QUESTÃO 39
Quanto a Condromalacia, também conhecida como
síndrome patelo-femoral, é correto afirmar:
I- É a causa mais comum de dor não-traumática no joelho
em pacientes com mais de 40 anos de idade;
II- Afeta principalmente os chamados “atletas de fim de
semana”;
III- A dor em repouso geralmente é mínima, porém piora
com a caminhada, principalmente em subidas;
IV- A palpação, com realização de pressão sobre a patela,
reproduz o sintoma;
a) Apenas I e III estão corretas;
b) Apenas I, II e IV estão corretas;
c) I, II, III, IV estão corretas;
d) Apenas III e IV estão corretas.
QUESTÃO 40
A Doença de Osgood-Schlatter, é incorreto afirmar:
a) É comum em adolescentes;
b) A tendência com o crescimento é uma piora do quadro,
com risco de malignidade;
c) O diagnóstico é basicamente clínico, onde o paciente
manifesta dor à palpação da tuberosidade tibial;
d) É uma condição autolimitada.
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QUESTÃO 41
O pé metatarso-varo representa o desvio medial do eixo
longitudinal do antepé em relação ao retropé ou uma
adução do antepé. A esse respeito assinale a alternativa
correta:
a) A deformidade é observada melhor pela face plantar do
pé;
b) pode ocorrer isoladamente ou estar associada a graus
variáveis de supinação do antepé, de valgismo do retropé
ou de rotação interna da perna;
c) A adução do antepé, em suas variadas apresentações, é
uma das alterações mais comuns dos pés dos recémnascidos;
d) a, b e c estão corretas.
QUESTÃO 42
A dor é a mais frequente queixa relatada pelos pacientes
com doenças do ombro. A idade é um dado que já
inicialmente pode ser orientador, pois existem doenças que
são peculiares aos diferentes grupos etários;
Assinale a incorreta:
a) Na infância predominam as moléstias congênitas e as
infecções;
b) Nos idosos, os processos degenerativos, descartando
nesta faixa etária a possibilidade dos tumores;
c) Nos adolescentes e nos adultos jovens são comuns
lesões traumáticas agudas por atividades físicas
exaustivas;
d) Nos adolescentes e nos adultos jovens são comuns
lesões traumáticas agudas por atividades físicas repetitivas
como ocorre na síndrome do impacto associada ou não a
instabilidade.
QUESTÃO 43
Quanto as Reações Adversas, após uso de vacinas,
assinale a alternativa correta:
I- As mais frequentes e comuns à maioria dos
imunobiológicos são dor local, edema, eritema, induração
e febre;
II- As reações adversas às vacinas podem se manifestar
algumas horas após a administração da vacina e persistir
por 48 horas ou mais;
III- De todas as vacinas, a DPT é a mais reatogênica,
podendo ocorrer, além das reações já citadas, choro
inconsolável,
episódio
hipotônico-hiporresponsivo
e
convulsão;
IV- As vacinas virais atenuadas podem levar, após o quinto
dia, a um quadro semelhante às doenças contra as quais
protegem, porém mais severas e alguma contagiosas;
V- A vacina contra tuberculose ´(BCG) é altamente
reatogênica.
a) Apenas I, II, e III estão corretas;
b) Apenas I, II, III, e V estão corretas;
c) Apenas IV e V estão corretas;
d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 44
As fortes chuvas que destruiram cidades nos Estados de
Alagoas e Pernambuco no mês de junho, além de
desabrigar e matar muitas pessoas, preocupou as
autoridades pelos riscos de doenças que podem advir do
contato com águas contaminadas, se tornando um grave
problema de Saúde Pública. O risco maior é de adquirir
a) Dengue;
b) Leptospirose;
c) Sarampo e rubéola;
d) Meningites.
QUESTÃO 45
O pé torto congênito pode ocorrer por fatores intrínsecos e
fatores extrínsecos, sendo este último causado por:
a) Aumento de pressão intra-uterina;
b) Oligoidrâmnios;
c) Postural
d) Todas estão corretas.
QUESTÃO 46
O tendão do calcâneo é a extensão da coalizão das fibras
dos músculos gastrocnêmios e do solear. Quanto ao
quadro clínico das lesões agudas é incorreto afirmar:
a) As roturas agudas do tendão do calcâneo podem ser
antecedidas de patologia inflamatória local;
b) As tendinopatias, nos diferentes estádios, podem ser
pródromos da rotura completa;
c) É importante advertirmos para que a dor sobre o tendão
do calcâneo não seja niglegenciada sob o risco de uma
rotura;
d) É baixíssima a incidência em homens, atletas
recreacionais, na faixa etária dos 30 aos 50 anos.
QUESTÃO 47
São manobras utizadas no exame físico das lesões
meniscais, todas abaixo EXCETO:
a) Manobra de Apley;
b) Manobra de McMurray;
c) Teste da gaveta anterior e posterior;
d) Manobra de Smillie.
QUESTÃO 48
Qual é o quadro clínico do paciente portador de lesão do
Ligamento Cruzado Anterior (LCA):
a) Estalo;
b) Edema imediato ou nas primeiras 24 horas;
c) Derrame articular;
d) a, b e c estão corretas.
QUESTÃO 49
Quanto às fraturas de fêmur, assinale (V) nas verdadeiras
e (F) nas falsas, assinalando abaixo a alternativa correta:
( ) Fratura de fêmur distal é comum na pessoa idosa e
resulta de traumas de baixa energia;
( ) No paciente jovem, a fratura de fêmur distal não é
comum resultando de trauma de alta energia e alta
velocidade;
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( ) Em casos de fratura diafisária do fêmur no adulto a
radiografia deve ser feita apenas em um plano, anteroposterior;
( ) A fratura de fêmur distal é uma associação de
mecanismos de trauma.
a) V, V, V, V;
b) V, V, F, V;
c) V, V, F, F;
d) F, F, F, F;
QUESTÃO 50
Em relação à Osteomielite é incorreto afirmar:
a) O principal agente etiológico é o estafilococos áureos;
b) Éuma infecção de propagação lenta, que dificilmente
põe em risco a vida do paciente;
c) Uma das complicações é a artrite séptica,
principalmente ao nível do quadril, ombro e tornozelo;
d) O tratamento é feito cirurgicamente, com abertura da
cortical por perfurações para a drenagem da infecção.
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