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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

Médico Ortopedista 
 



 

PARTE I – MÉDICO ORTOPEDISTA 
 
01 - Qual é o tumor ósseo benigno que mais 
frequentemente acomete a região epifisária dos ossos 
longos, em paciente com imaturidade esquelética.  

A) Condrobastoma 
B) Tumor de células gigantes 
C) Osteocondroma 
D) Tumor de Ewing 
E) Osteosarcoma 

 
02 - Qual é o melhor meio de diagnóstico e tratamento do 
fibroma não ossificante:  

A) Não deve realizar biópsia, mas deve operá-lo. 
B) Deve realizar biópsia, mas não deve operar o 

tumor 
C) Deve realizar biópsia óssea e deve operá-lo 
D) Não deve realizar biópsia e não deve operá-lo. 
E) Nenhuma das anteriores. 

  
03 - Nos pacientes diabéticos, com “pé em risco”, segundo 
a classificação de Wagner (1979), o que caracteriza o 
paciente com o risco II: 

A) Perda da sensibilidade plantar  
B) Aparecimento de calosidades plantares 
C) Aparecimento de úlceras plantares 
D) Deformidade associadas dos pés 
E) Presença de neuroma de Morton. 

 
04 - Qual é o estágio segundo a classificação de 
Eichenholtz (1966), que se indica cirurgia na artropatia de 
Charcot nos quais são incompatíveis o uso de órteses ou 
em pacientes que se desenvolvem uma instabilidade 
articular. 

A) Tipo I (estágio I) 
B) Tipo II (estágio II) 
C) Tipo IV (estágio IV) 
D) Tipo III (estágio III) 
E) Tipo V (estágio V) 

 
05 - Para que serve o teste de Coleman 

A) Inexistência de mobilidade subtalar, configurando 
uma deformidade estruturada  

B) Existência da mobilidade subtalar, configurando 
deformidade estruturada 

C) Inexistência da mobilidade subtalar, configurando 
flexibilidade 

D) Existência de mobilidade subtalar, configurando 
flexibilidade 

E) Nenhuma das anteriores 
 

06 - Qual é o critério radiográfico para identificar uma 
instabilidade ligamentar lateral do tornozelo  

A) Inclinação talar de 2 graus na incidência de frente  
B) A translação anterior do tálus maior do que 0 – 4 

mm, na incidência perfil  
C) A translação anterior do tálus maior do que 5 mm 

a 10 mm, na incidência perfil 
D) Presença de translação anterior do tálus de 03 mm 

e inclinação talar de 01 grau, pois juntas 
configuram instabilidade 

E) Nenhuma das anteriores   

07 - Qual é o teste clínico para identificar instabilidade 
ligamentar lateral do tornozelo 

A) Teste da gaveta posterior 
B) Teste da gaveta anterior  
C) Teste da gaveta lateral 
D) Teste da gaveta medial  
E) Nenhuma das anteriores 

 
08 - Paciente jovem, sofreu queda de moto, que resultou 
em fratura exposta das pernas. A fixação externa está 
indicada no controle do dano dos pacientes 
hemodinamicamente instáveis, mais a mudança de 
tratamento de fixadores externos para síntese interna deve 
ser realizada em que momento: 

A) Pode ser feita até três semanas 
B) Pode ser feita após 01 mês 
C) Pode ser feita até duas semanas    
D) Pode ser feita ser feita em qualquer momento  
E) Na presença de infecção em torno do trajeto dos 

fios, deve ser realizada de imediato  
 

09 - No paciente poli traumatizado a fixação da fratura 
diafisária do fêmur deve ser:  

A) Após 01 semana de evolução  
B) Após 15 dias de evolução   
C) Após 20 dias de evolução   
D) O mais precoce possível  
E) Após 30 dias de evolução   

 
10 - Paciente sofreu queda de moto, que resultou em 
fratura exposta do fêmur com lesão vascular. Qual é a 
sequência melhor indicada para estabilizar a fratura e 
reparar a lesão vascular: 

A) Deve-se fazer o reparo vascular seguido da 
estabilização da fratura. 

B) Não faz diferença. 
C) Deve-se realizar primeiro a estabilização da 

fratura e depois o reparo vascular. 
D) Deve-se usar a placa para a estabilização, após o 

reparo vascular.  
E) Após o reparo vascular, deve ser realizado 

imobilização gessada. 
 

11 - Quando está indicada estabilização cirúrgica nas 
fraturas do rebordo posterior do acetábulo após uma 
luxação traumática posterior do quadril? 

A) Há mais de uma alternativa correta  
B) Quando o fragmento posterior do rebordo for 

maior que um terço da distância entre o limite 
interno da pélvis (borda interna da coluna 
posterior) e a borda acetabular 

C) Quando o fragmento posterior do rebordo for 
maior que metade da distância entre o limite 
interno da pélvis (borda interna da coluna 
posterior) e a borda acetabular 

D) Quando o fragmento posterior do rebordo for 
menor que um terço da distância entre o limite 
interno da pélvis (borda interna da coluna 
posterior) e a borda acetabular 

E) Nenhuma das anteriores 
 



 

12 - Qual é a melhor conduta após uma osteossíntese de 
fratura de patela com cerclagem, obedecendo o principio 
do tirante de Pawels 

A) Usar tala gessada inguino podálica 
B) Usar bengalas e/ou muletas, sem movimentação 

do joelho 
C) Não realizar movimentação articular nas primeiras 

semanas, do período pós operatório 
D) Não usar imobilização  
E) Nenhuma das anteriores 

 
13 - Qual dos critérios abaixo tem maior importância para 
o prognóstico de uma fatura exposta? 

A) Tempo de exposição  
B) Grau de contaminação 
C) Antibioticoterapia imediata 
D) TCE associado 
E) Lesão de partes moles  

 
14 - Segundo Scully, qual das características abaixo 
melhor avalia a viabilidade muscular no intra-operatório 
de uma fatura exposta? 

A) Consistência e sangramento 
B) Cor  
C) Contractilidade 
D) Grau de contaminação  
E) Todas as alternativas 

 
15 - Paciente com fratura diafisária de úmero por projetil 
de arma de fogo (pistola automática 09 mm) e ferimento 
de pele de 01 cm de diâmetro. Qual é o tipo de segundo 
Gustillo? 

A) I 
B) III a 
C) II 
D) III b 
E) III c 

 
16 - Qual das alternativas abaixo não caracteriza a 
síndrome compartimental do antebraço?  

A) Dor à palpação 
B) Dor à extensão passiva dos dedos  
C) Ausência ou diminuição do pulso distal  
D) Parestesia  
E) Pressão intracompartimental maior que a  pressão 

diastólica  
 

17 - Assinale a alternativa correta, em relação à luxação 
congênita do quadril 

A) A luxação congênita típica pode ser subdividida 
em dois tipos: quadril luxável e subluxável  

B) O tendão do iliopsoas, o ligamento redondo 
hipertrófico e o trocantes menor são fatores que 
dificultam a redução 

C) O sinal de Ortolani é útil no diagnóstico até 06 
meses de idade 

D) A redução da luxação perinatal até 02 meses de 
idade é facilmente realizada e deve ser mantida 
com órteses, como o suspensório de Pavlik 

E) Na faixa etária entre 03 meses e 01 ano, a redução 
incruenta é facilmente realizada após tração prévia 

18 - Assinale a alternativa incorreta em relação à doença de 
Perthes 

A) A incidência é maior no sexo masculino 
B) Na maior parte ocorre entre os 4 e 9 anos de idade, 

sendo o inicio mais precoce no sexo feminino  
C) Há alta incidência de anormalidades renais 

associadas 
D) A queixa dolorosa segue a distribuição sensitiva do 

nervo obturatório havendo limitação da mobilidade, 
principalmente abdução e rotação interna. 

E) É bilateral em 40% dos casos  
 

19 - O sinal radiológico mais precoce na fase pré-
escorregamento da epifisiólise proximal do fêmur é: 

A) Sinal de Trethowan 
B) Rarefação na porção ínfero-medial da metáfise 
C) Alargamento e irregularidade da fise 
D) Sinal de Steel 
E) Sinal de Blanck  

 
20 - São fatores de risco para a luxação congênita do quadril, 
exceto: 

A) Primeiro filho(a) 
B) Diabetes gestacional  
C) Apresentação pélvica  
D) Oligodrâmnio  
E) RN do sexo feminino 

 
21 - Assinale a alternativa incorreta sobre a doença de Perthes 

A) É uma doença auto limitada  
B) A fratura subcondral corresponde ao início clínico da 

doença 
C) Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o 

prognóstico 
D) Primeiro sinal radiológico é uma fratura subcondral 
E) A cintilografia é útil nesta patologia  

 
22 - São contra indicações de artroplastia total do quadril, 
exceto: 

A) Infecção urinária  
B) Artrite séptica  
C) Insuficiência da musculatura abdutora  
D) Articulação neuropática  
E) Mal de Parkinson  

 
23 - São sinais de soltura femoral em uma artroplastia total do 
quadril, exceto: 

A) Migração proximal da haste  
B) Fratura da haste 
C) Stress Shielding 
D) Radioluscência maior que 02 mm 
E) Todas as acima são sinais de soltura  

 
24 - Sobre as amputações podemos afirmar: 

A) Numa desarticulação deve-se sempre tirar a 
cartilagem articular  

B) Nas amputações transtibiais as mioplastias estão 
contra-indicadas  

C) Os nervos calibrosos devem ser seccionados  
D) Na amputação tibial a secção da fíbula deve ser 

ligeiramente (1 cm) mais alta que a tíbia  
E) Nenhuma das anteriores     



 

 25 - Sobre as fraturas do odontóide e a classificação de 
Anderson e D’ Alonzo tem-se que: 

A) O tipo I tem maior taxa de pseudoartrose  
B) O tipo II tem maior taxa de pseudoartrose  
C) O tipo III tem maior taxa de pseudoartrose 
D) O tipo IV tem maior taxa de pseudoartrose  
E) O tipo V tem maior taxa de pseudoartrose  

 
26 - Em relação à osteonecrose da cabeça femoral 
podemos afirmar que:  

A) A ausência de sinais radiográficos característicos 
afasta a possibilidade da doença   

B) O tratamento cirúrgico deve ser artroplastia 
parcial do quadril 

C) Está associada ao alcoolismo, corticoterapia e 
doença de Gaucher. 

D) O tratamento conservador tem 75% chance êxito  
E) Nenhuma das anteriores 

 
27 - Qual das seguintes condições é considerada contra 
indicação para prótese total do joelho: 

A) Articulação neuropática  
B) Contratura flexão maior que 20º  
C) Deformidade em valgo maior que 25º  
D) História de artrite séptica  
E) Patelectomia prévia 

  
28 - Vértebra plana é sinal radiográfico característico de:  

A) Osteoma osteóide  
B) Osteogênese imperfeita  
C) Granuloma eosinofílico 
D) Cisto ósseo aneurismático  
E) Encondromatose  

 
PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

“Arrumar o homem” 
 

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória 
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da 
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a 
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o 
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito 
graciosa!" 

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de 
profissão, posto em sossego, admitido que, para um 
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de 
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de 
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando 
conquistar um companheiro de lazer. 

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, 
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça 
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando 
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes, 
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O 
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do 
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares 
e oceanos, comemora o pai engenheiro.  

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, 
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: 

"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o 
mapa do mundo.  

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era 
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, 
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça 
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o 
homem, o mundo ficou arrumado!" 

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a 
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta 
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o 
mundo fica arrumado!" 

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se 
quer arrumar o mundo. 

Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.  
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a 
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância 
moral. 
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa 
fundamental a ser executada inicialmente para a 
organização do mundo. 
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo 
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do 
texto. 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo 
destacado encontra-se em sentido figurado. 
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a 
oração sublinhada pode ser substituída com mesma 
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”. 
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva 
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas. 

A) Os itens II e III estão corretos. 
B) Os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Os itens I e II estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau 
superlativo absoluto analítico: 

A) Suas mãos estavam aspérrimas. 
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da 

copa. 
C) O monte Everest é o mais alto do mundo. 
D) João é pouco mais alto que Pedro. 
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso. 

 
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo 
grafado de modo incorreto: 

A) esfuziar – cãibra – homenzinho 
B) cônscio – presunção – anticientífico 
C) mausoléu – pretestar – obséquio 
D) rescisão – hóstia – coabitar 
E) turíbulo – adepto – prescindir 



 

33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando 
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque 
a alternativa que corresponde a sequência encontrada: 
(1) justaposição   (  ) lanígero 
(2) aglutinação   (  ) livresco 
(3) parassíntese   (  ) o viver 
(4) derivação sufixal  (  ) mãe – pátria 
(5) derivação imprópria  (  ) amadurecer 

A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1 
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 

 
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma 
especial”, os vocábulos destacados classificam-se, 
respectivamente, em: 

A) objeto direto – objeto indireto 
B) objeto direto – objeto direto pleonástico 
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico 
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto  
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico 

 
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse 
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como: 

A) oração subordinada adverbial consecutiva 
B) oração subordinada adverbial concessiva 
C) oração subordinada substantiva predicativa 
D) oração subordinada substantiva subjetiva 
E) oração subordinada adjetiva reduzida 

 
As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil 
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser 
verossímil no texto. 
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que 
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um 
período composto por subordinação. 
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu 
sentido completado pela segunda oração. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Todos estão corretos. 

 
 
 
 
 
 

37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, as orações  classificam-se, 
respectivamente, como: 

A) Subordinada substantiva objetiva indireta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Coordenada sindética aditiva e coordenada 
sindética conclusiva. 

C) Coordenada sindética explicativa e coordenada 
sindética conclusiva. 

D) Subordinada substantiva completiva nominal e 
subordinada substantiva objetiva indireta. 

E) Subordinada substantiva objetiva direta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

 
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Eles foram à uma exposição de arte. 
B) A água caía no assoalho gota à gota. 
C) Referiu-se à ela com muito carinho. 
D) Ela se dedicou à qual profissão? 
E) A equipe de vôlei chegou à final. 

 
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal: 

A) Informei-lhe o curso. 
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos. 
C) Preferia vinho a cerveja. 
D) O lojista pagou ao empregado. 
E) O touro investiu contra o toureiro. 

 
40 - A concordância nominal está correta, exceto em: 

A) Tinha as mãos bastantes geladas. 
B) Joias custam caro. 
C) É proibido queimada. 
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma. 
E) Os noivos saíram sós, após a festa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


