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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)  

O paciente entrou para dentro da sala de exames agora. 

A expressão em destaque no trecho acima consiste em uma figura de linguagem denominada 

A) elipse 

B) zeugma 

C) metáfora 

D) eufemismo 

E) pleonasmo vicioso 

Questão 02 (Peso 1) 

Vou ___ Policlínica todos os dias, obedeço ____ regulamento. Eu viso ___ cargo de Coordenador do 
Serviço. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) na / o / ao 

B) à / ao / ao 

C) na / ao / o 

D) na / o / o 

E) a / o / ao 

Questão 03 (Peso 1)  

Na inauguração da Policlínica, estiveram presentes várias autoridades, inclusive o Reitor de uma 
Universidade. A alternativa que contém o pronome de tratamento usado para se dirigir de forma 
cerimoniosa aos Reitores de universidades é 

A) Vossa Senhoria 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Eminência 

D) Vossa Reverência 

E) Vossa Magnificência 

Questão 04 (Peso 2)  

Alguém _________ que o atendimento está suspenso, mas ninguém ____________ para desmarcar a 
consulta. Assim, _______________ amanhã no horário combinado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) me disse / me telefonou / aguardar-lhe-ei 
B) disse-me / telefonou-me / aguardar-lhe-ei 
C) disse-me / me telefonou / aguardarei-lhe 
D) me disse / me telefonou / aguardarei-lhe 
E) me disse / telefonou-me / aguardarei-lhe 

Questão 05 (Peso 2) 

 

Sobre “[...] logo existo”, é correto afirmar que é uma oração coordenada 

A) assindética. 
B) sindética conclusiva. 
C) sindética explicativa 
D) sindética alternativa. 
E) sindética adversativa. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Apesar da falta de energia, os atendimentos na policlínica não foram ______________. A equipe de 
manutenção procedeu ____ acionamento do gerador e todos os pacientes agendados _________ 
atendidos. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima 

A) suspensos / o / forão 

B) suspensos / o / foram 

C) suspensos / ao / foram 

D) suspendidos / o / foram 

E) suspendidos / ao / forão 

Questão 07 (Peso 2)  

A alternativa que contém o verbo em destaque conjugado corretamente é 

A) Eu odio chegar atrasado 

B) Eu medio os conflitos entre pais e filhos. 

C) Eles remediam a situação, mas deviam ter prevenido. 

D) Ele medeia o conflito entre trabalhadores e empresários. 

E) Ele ansia pela aprovação do novo tratamento pela ANVISA. 

Questão 08 (Peso 3) 

A ____________ (propósito) é boa, porém o resultado é ______________ (duvidoso). Só saberemos 
após a próxima _______________ (reunião) da Comissão. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) intensão / incerto/ seção 

B) intenção / incerto / seção 

C) intenção / inserto / cessão 

D) intenção / incerto / sessão 

E) intensão / inserto / sessão 

Questão 09 (Peso 3) 

_____________ uma hora começou a discussão entre os familiares, mas somente agora descobrimos 
o _______________ do conflito: o comportamento negligente de um dos filhos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Há cerca de / porquê 
B) Há cerca de / porque 
C) A cerca de / por que 
D) A cerca de / porquê 
E) Acerca de / porque 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Alugam-se muletas. 
(2) Voz passiva (   ) O menino se feriu com a faca. 
(3) Voz reflexiva (   ) O menino foi ferido com a faca. 
  (   ) Os médicos farão um mutirão amanhã. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 3 

B) 1 3 2 1 

C) 2 3 2 1 

D) 2 1 2 3 

E) 3 2 3 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles considerados 
de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 

Questão 16 (Peso 2) 

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 17 (Peso 2)  

A realização de consórcios públicos pode ser feita com diversos objetivos, desde que sejam observados 
os limites constitucionais e legais por parte dos entes federados participantes (BRASIL, 2007). 

Sobre os possíveis objetivos para se realizar um consórcio público, é correto afirmar que 

A) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos pode se constituir em 
objetivo de um consórcio público.  

B) os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados deverão se 
consorciar em relação a todos eles. 

C)  a produção de informações ou de estudos técnicos não pode se constituir, por si só, em um objetivo 
para se realizar um consórcio público. 

D) um consórcio pode ser feito visando à prestação de serviços, mas não o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos entes consorciados. 

E) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pela União, que deve observar as 
necessidades locais e regionais antes de autorizar o consórcio. 

 

Questão 18 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

Questão 19 (Peso 2)  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 20 (Peso 2)  

Os chamados consórcios públicos devem ser contratados mediante a observância das diretrizes 
definidas pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005).  

Sobre a contratação de consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) é proibido aos entes federados, que realizam um consórcio, ceder servidores, independente da 
legislação de cada qual. 

B) a União deve participar de todos os consórcios públicos na área da saúde, respeitando a hierarquia 
do sistema de saúde. 

C) para a celebração de um consórcio público, é obrigatória a prévia subscrição dos entes federados 
participantes em um protocolo de intenções.  

D) os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas 
obrigações contraídas pelo consórcio público. 

E) os consórcios públicos na área de saúde são regulamentados por legislação específica, a despeito 
das diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 22 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V F V F 

C) F F V V 

D) F V V F 

E) F V F V 
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Questão 23 (Peso 3)  

Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, diversos e importantes eventos 
contribuíram para o delineamento e a construção do que viria a ser o atual Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, desempenhou um 
papel fundamental ao propor a reformulação do sistema nacional de saúde (BRASIL, 1986). 

Em relação às contribuições da 8ª Conferência Nacional de Saúde para a construção do SUS, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Defendeu a integralização das ações de saúde por meio da manutenção de uma dicotomia 
preventiva-curativa. 

(   ) Propôs a criação de um Sistema Único de Saúde que representasse a construção de um novo 
arcabouço institucional através de uma ampla Reforma Sanitária. 

(   ) Propunha a introdução de práticas alternativas de assistência no âmbito dos serviços de saúde, 
possibilitando ao usuário o direito de escolher a terapêutica preferida. 

(   ) Defendeu que o novo sistema deveria ser coordenado por um único Ministério e, dessa forma, 
a unicidade de comando não deveria ser reproduzida nos níveis estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

O estudo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) busca compreender e estabelecer as relações 
entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde 
de sua população. Um dos modelos clássicos que se propõe a elucidar tais relações foi proposto por 
Diderichsen e Hallqvist em 1988, tendo sido adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 2001 
(BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1_Modelo Diderichsen e Hallqvist 

 
Fonte: Google Imagens (2018) (Adaptado). 

Considerando o modelo de DSS proposto por Diderichsen e Hallqvist (1988) e a figura 1, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Entende-se por “consequências sociais” o impacto que a situação socioeconômica do indivíduo 
e sua família tem sobre a doença. 

(   ) O modelo apresentado enfatiza a estratificação social gerada pelo contexto social, conferindo 
aos indivíduos posições sociais distintas e provocando diferenciais de saúde. 

(   ) Pode-se afirmar que, de acordo com a posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, 
aparecem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam danos à saúde.  

(   ) O modelo apresentado propõe dispor os DSS em diferentes camadas, contemplando desde os 
determinantes individuais até uma camada mais distal, onde se situam os macrodeterminantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é     

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 25 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

Sobre os documentos médicos, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
(   ) É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 

que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 
(   ) É permitido ao médico autorizar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não 

obrigados ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 

B) V V F 

C) V F F 

D) F V F 

E) F F V 

Questão 27 (Peso 1)  

Sobre o sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética Médica (2010), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Na investigação de suspeita de crime, o médico é obrigado a revelar segredo relacionado ao 
paciente envolvido em processo penal. 

(   ) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. 

(   ) É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive 
a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, 
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 

B) V F F 

C) F V F 

D) F F V 

E) F V V 
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Questão 28 (Peso 1)  

Em relação às fraturas, é correto afirmar que 

A) as fraturas da diáfise do fêmur exigem uma redução direta para bom prognóstico. 
B) as hastes cefalomedulares promovem uma estabilidade absoluta nas fraturas do fêmur. 
C) as fraturas de Smith têm um padrão notoriamente instável e costumam requerer tratamento 

cirúrgico.  
D) a osteossíntese por banda de tensão, nas fraturas da patela, transformam as forças de compressão 

em forças de tensão. 
E) nas fraturas dos ossos do antebraço, a fixação estável possibilita a formação de um extenso calo 

ósseo, que é o objetivo. 

Questão 29 (Peso 1) 

__________________________ é considerado(a) como sinal de instabilidade da lesão do anel pélvico. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) A fratura da asa do ilíaco 
B) A fratura do processo transverso de L4 
C) A fratura dos ramos ílio e isquiopúbicos 
D) A fratura-avulsão sacral do ligamento sacrotuberoso 
E) O desvio maior que 2 mm do complexo sacroilíaco 

Questão 30 (Peso 1)  

Em relação às fraturas supracondilianas do cotovelo da criança, é correto afirmar que 

A) a sequela em deformidade angular mais comum é o varo. 
B) acometem mais comumente o membro dominante. 
C) a fixação com placa e parafusos tem menos complicações. 
D) as fraturas do tipo III de Gartland são de tratamento conservador. 

E) a lesão neurológica mais comum é a do nervo ulnar, devido ao mecanismo de hiperextensão. 

Questão 31 (Peso 2)  

Em relação às fraturas expostas, é correto afirmar que 

A) após a fixação externa, a ferida não pode ser deixada aberta. 
B) a síndrome compartimental não é uma complicação, já que a fratura é exposta. 
C) a amputação incompleta da falange do dedo médio é classificada como Tscherne grau III. 
D) uma fratura segmentar da tíbia, com 2 cm de exposição óssea e moderado dano de partes moles é 

classificada como Gustilo e Anderson tipo II. 

E) para um paciente com fratura oblíqua da diáfise do umero, com 1 cm de exposição, deve ser 
realizada terapia antibiótica com cefalosporina de primeira geração. 

Questão 32 (Peso 2)  

Em relação às infecções osteoarticulares, é correto afirmar que 

A) a cintilografia óssea não tem função no diagnóstico da osteomielite. 
B) na pioartrite, é imprescindível o uso do antibiótico venoso antes da limpeza cirúrgica. 
C) na osteomielite hematogênica aguda, são observadas alterações radiográficas logo na primeira 

semana. 
D) na osteomielite crônica, a ressecção em bloco do fragmento ósseo acometido não é uma das opções 

de tratamento. 

E) a proteína C reativa é melhor para avaliação da resposta terapêutica do que velocidade de 
hemossedimentação (VHS). 

Questão 33 (Peso 2)  

Após a tentativa de redução, _____________________ é um indicativo de tratamento cirúrgico nas 
fraturas de rádio distal. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) inclinação dorsal de 5 graus 
B) degrau articular de 1 mm 
C) inclinação radial de 20 graus 
D) encurtamento radial de 2 mm 
E) inclinação radial de 22 graus 
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Questão 34 (Peso 2) 

Em relação às fraturas do tornozelo, é correto afirmar que 

A) na fratura tipo Weber A, há lesão da sindesmose tibiofibular. 
B) todas as fraturas de Maisonneuve são de tratamento cirúrgico. 
C) a pseudartrose do maléolo lateral é uma complicação comum nestas fraturas. 
D) a Ressonância Magnética é imprescindível para a indicação cirúrgica nestas fraturas. 

E) na radiografia em AP, um espaço tibiofibular de 10 mm é passível de tratamento conservador. 

Questão 35 (Peso 2) 

Em relação às fraturas do pé, é correto afirmar que 

A) o Tálus é o osso do tarso mais frequentemente fraturado. 
B) as fraturas do calcâneo são, em sua maioria, extra-articulares. 
C) as fraturas na zona 3 do 5º metatarso são de tratamento cirúrgico. 
D) a maioria das fraturas de falange dos dedos dos pés necessita de tratamento cirúrgico. 

E) as fraturas da base do 5º metatarso são ocasionadas pela avulsão do tendão flexor do quinto dedo. 

Questão 36 (Peso 3)  

Em relação às fraturas do fêmur, é correto afirmar que 

A) no idoso, são predominantemente de tratamento conservador. 
B) as fraturas do tipo Tronzo V são melhor tratadas com placa e parafuso deslizante (DHS). 
C) o encurtamento e a rotação externa do membro acometido são patognomônicos da fratura do colo 

do fêmur. 
D) a melhor opção cirúrgica para tratamento da fratura subtrocantérica é fixação com haste 

cefalomedular. 

E) a melhor opção cirúrgica para um paciente de 50 anos com fratura do colo do fêmur, impactada em 
valgo, é a Artroplastia parcial do quadril. 

Questão 37 (Peso 3)  

Sobre as fraturas do platô tibial, é correto afirmar que 

A) adultos jovens apresentam maior taxa de rupturas ligamentares associadas à fratura do platô tibial 
em comparação aos idosos. 

B) as fraturas do platô tibial são fraturas articulares, logo, não há espaço para tratamento conservador. 
C) as fraturas do platô tibial medial são mais comuns que as fraturas do platô tibial lateral. 
D) o tipo IV de Schatzker é o de pior prognóstico nas fraturas do platô tibial. 
E) o sinal de Segond é um bom prognóstico. 

Questão 38 (Peso 3)  

A fratura ___________ é melhor tratada com estabilidade relativa, redução indireta e tutor intramedular. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) do calcâneo 
B) do escafoide 
C) da diáfise da tíbia 
D) da diáfise do rádio 
E) do maléolo medial 
 

Questão 39 (Peso 3)  

Paciente, 63 anos, sofreu queda de dois metros de altura, evoluindo com dor na região lombar, Frankel 
E. Vem à Policlínica na cadeira de rodas. Ao RX, fratura do corpo vertebral de L4, com 20% de 
acunhamento.  

A melhor opção de tratamento para esse caso clínico é 

A) cifoplastia. 
B) colete de Putti. 
C) instrumentação sem Artrodese. 
D) instrumentação com Artrodese aberta via anterior. 
E) instrumentação com Artrodese aberta via posterior. 
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Questão 40 (Peso 3)  

Paciente 80 anos, em uso de bifosfonato há seis anos, refere dor na região anterior da coxa há cinco 
dias, sem trauma associado. Pratica hidroginástica três vezes por semana. Radiografia não evidenciou 
fratura, porém mantém dor moderada após medicações venosas no Hospital.  

A melhor conduta para esse caso clínico é 

A) internar para analgesia.  
B) intensificar o fortalecimento muscular na hidroginástica. 
C) anti-inflamatório para casa e orientar carga conforme dor. 
D) retirar a carga e solicitar Ressonância Magnética imediatamente. 

E) analgésicos para casa e retirar a carga do membro doloroso por cinco dias. 


