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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 14 – MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA  

Página 2 

B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – São contraindicações relativas ao tratamento cirúrgico da 

fratura do fêmur distal, EXCETO: 

 

A. Pacientes não-deambuladores (por exemplo, 

paraplégicos). 

B. Fratura com desvio. 

C. Fratura impactada estável. 

D. Fratura extremamente cominuta. 

E. Osteopenia severa. 

 

17 – São tipos de Fratura da Diáfise dos Metacarpianos, 

EXCETO: 

 

A. Transversa.  

B. Oblíqua.  

C. Espiral. 

D. Cominutiva. 

E. Osteocondrais. 

 

18 – Na classificação das Fraturas do semilunar, classifica-se 

como grau III: 

 

A. Fratura pólo dorsal.  

B. Fratura avulsão ligamentar dorsal.  

C. Fratura acometendo pólo volar.  

D. Fratura longitudinal do corpo do semilunar.  

E. Fratura transversa do corpo do semilunar.  
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19 – O Teste de Cotton é utilizado para avaliar: 

 

A. O joelho. 

B. As articulações em geral. 

C. As falanges. 

D. O tornozelo. 

E. O punho. 

 

20 – O Adamantinoma é de maior freqüência: 

 

A. Na tíbia. 

B. No fêmur. 

C. No calcanhar. 

D. No úmero. 

E. Na clavícula. 

 

21 – São tumores ósseos císticos, EXCETO: 

 

A. Tumor de células gigantes. 

B. Gânglio intra-ósseo. 

C. Fibroma condromixóide. 

D. Tumor castanho do hiperparatireoidismo. 

E. Cisto ósseo aneurismático isolado. 

 

22 – O Código de Ética Médica; Capítulo IX – NÃO afirma 

que do Sigilo profissional, é vedado ao médico: 

 

A. 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. 

B. 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. 

C. Revelar informações confidenciais obtidas quando do 

exame médico de trabalhadores, inclusive por 

exigência dos dirigentes de empresas ou de 

instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde 

dos empregados ou da comunidade. 

D. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as 

circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, 

além das contidas na declaração de óbito, salvo por 

expresso consentimento do seu representante legal. 

E. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar 

o sigilo profissional e zelar para que seja por eles 

mantido. 

 

23 – São Afecções congênitas causadores de lombalgia: 

 

A. Agenesia dos processos articulares e lesão discal 

interna. 

B. Escoliose grave e cifose de Scheuermann. 

C. Ansiedade crônica e estados depressivos. 

D. Osteomielite e tuberculose. 

E. Sobrecarga lombar aguda e cifose de Scheuermann. 

 

 

 

 

 

24 – São causas da dor lombar crônica, EXCETO: 

 

A. Discal. 

B. Instabilidade segmentar. 

C. Síndrome das articulações interapofisárias.  

D. Lombalgias funcionais. 

E. Miofascial e músculo-aponeurótica. 

 

25 – Na DOR DISCOGÊNICA, são indicações para o 

tratamento cirúrgico, EXCETO: 

 

A. Dor lombar crônica e severa (Refratária ou não ao 

tratamento conservador)  

B. Espondilolistese (grau I e II) 

C. Doença discal degenerativa  

D. Hérnia discal recorrente que requer fusão  

E. Cifose lombar (1 ou 2 níveis) 

 

26 – Na Classificação da Espondilolistese lombar, refere-se ao 

tipo Ístmica: 

 

A. Anormalidade da junção lombosacral. 

B. Lise da pars interarticularis  

C. Instabilidade segmentar. 

D. Fratura aguda da faceta L5-S1 

E. Alterações do gancho ósseo por doença local. 

 

27 – Os fatores de risco obstétrico predisponentes de lesão do 

plexo braquial durante o parto são, EXCETO: 

 

A. Macrossomia fetal. 

B. Parto difícil. 

C. Mãe com IMC acima de 35. 

D. Pélvis estreita. 

E. Distócia de ombros. 

 

28 – Na Paralisia Superior Tipo Erb-Duchenne, o membro 

superior apresenta-se com: 

 

A. Adução, por paralisia do deltóide que é um abdutor do 

ombro. 

B. Rotação interna, por paralisia dos rotatores externos: 

supra-espinhoso, infra-espinhoso e redondo menor. 

C. Extensão do Cotovelo e pronação do antebraço por 

paralisia do braquial anterior que é flexor do cotovelo, 

do bíceps e do longo e curto supinador que são 

flexores e supinadores do cotovelo. 

D. Leve a moderado déficit sensitivo. 

E. Movimentos do punho e da mão conservados. 

 

29 – Quanto a Poliomielite, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral 

aguda, caracterizada por quadro de paralisia flácida, de 

início súbito.  

B. O déficit motor instala-se subitamente e a evolução 

desta manifestação, freqüentemente, não ultrapassa 7 

dias. 
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C. Acomete os membros inferiores, de forma assimétrica, 

tendo como principais características a flacidez 

muscular, com sensibilidade conservada e arreflexia 

no segmento atingido.  

D. Esta doença encontra-se erradicada no país desde o 

início dos anos 90, em virtude do êxito da política de 

saúde. 

E. Os poliovírus pertencem ao gênero enterovírus, da 

família Picornaviridae, e apresentam três sorotipos: I, 

II e III. 

 

30 – Na classificação radiológica, quanto ao deslizamento na 

Epifisiólise Proximal do Fêmur, o deslocamento da cabeça em 

relação ao colo femoral inferior a 1/3 do diâmetro da cartilagem 

epifisária classifica-se como grau: 

 

A. I. 

B. II. 

C. III. 

D. IV. 

E. V. 

 

31 – Ainda na Epifisiólise Proximal do Fêmur e suas 

complicações, pode-se afirmar que existe condrólise nas 

situações descritas abaixo, que inclui, EXCETO: 

 

A. Ocorre um enrijecimento quase completo da 

articulação coxo-femoral.  

B. O quadril está bloqueado e doloroso.  

C. A interlinha articular está pinçada e irregular.  

D. Osteoporose difusa.  

E. Há nenhuma imagem de necrose.  

 

32 – O Teste de Hawkins-Kennedy é utilizado para avaliação: 

 

A. Supraespinal. 

B. Subscapular. 

C. Lesão extensa de manguito rotador. 

D. Do bíceps. 

E. Do tríceps. 

 

33 – Caracterizam a Tendinite calcárea, EXCETO: 

 

A. Depósito de sais de cálcio no manguito rotador. 

B. No tendão do subscapular é mais comum (―zona 

crítica‖). 

C. Maior parte dos casos são assintomáticos. 

D. Reabsorvidos ao longo do tempo. 

E. Tratamento cirúrgico é raro devido à eficácia do 

tratamento medicamentoso e fisioterapêutico. 

 

34 - É uma fratura do terço proximal da ulna com luxação 

anterior da cabeça do rádio. 

 

A. Fratura de Monteggia.  

B. Fraturas isoladas do Rádio – 2 terços Proximais. 

C. Fraturas de Pouteau-colles. 

D. Fraturas de Goyrand-smith. 

E. Fraturas de Chauffeur. 

 

35 – Na tuberculose osteoarticular em crianças com 2 anos de 

idade, o local mais acometido é: 

 

A. L1 

B. T3-4. 

C. T10-12 

D. T7-11. 

E. Joelho. 

 

36 – Melone reconhece as fraturas articulares como 

compreendendo quatro componentes, que inclui, EXCETO:  

 

A. Diáfise.  

B. Estilóide radial. 

C. Estrutura osteolítica. 

D. Componente medial dorsal.  

E. Componente medial volar.  

37 – A lesão de Bankart: 

 
A. Ocorre quando a porção distal da clavícula está, 

geralmente, deslocada para cima. Essa lesão está mais 

freqüentemente relacionada à queda. 

B. É uma fratura da borda ântero-inferior da glenóide.  

C. É uma fratura por compressão da superfície articular 

da cabeça do úmero, muitas vezes associada a luxação 

anterior da cabeça do úmero. 

D. É um distúrbio que acomete a articulação do ombro 

causado pela inflamação crônica no interior e em torno 

da articulação, caracterizada por dor e limitação da 

movimentação.  

E. É o impacto do tendão do m. supra-espinhoso no 

acrômio anterior quando o braço está abduzido. 

 

38 – Quanto a osteopetrose, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A osteopetrose, também conhecida como doença de 

Albers-Schonberg ou doença marmórea é um distúrbio 

genético de patogênese desconhecida, caracterizada 

por aumento da densidade óssea e anormalidades na 

modelagem do esqueleto (persistência de cartilagem 

calcificada).  

B. Existem dois tipos reconhecidos: a forma benigna e a 

maligna, sendo que a maior parte dos pacientes 

apresentam o tipo maligno, o qual geralmente é 

diagnosticado na primeira década da vida. 

C. A densidade óssea aumentada resulta da falência de 

reabsorção do condro-osteóide primitivo, tanto que ele 

não pode ser substituído por osso normal. 

D. Os distúrbios podem ser separados em categorias com 

base numa predominância de esclerose óssea ou 

modelagem esquelética defeituosa: osteoescleroses, 

displasias crânio-tubulares e hiperostoses 

craniotubulares. 

E. Os ossos longos podem ser afetados precocemente; 

alterações nos ossos ilíacos podem aparecer apenas 

tardiamente. 
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39 – São manifestações clínicas características do raquitismo, 

EXCETO: 

 

A. Ossos longos deformados (encurvados). 

B. Achatamento do crânio. 

C. Encurtamento das articulações.  

D. Cifoescolioses. 

E. Frouxidão ligamentar. 

 

40 – São manifestações sistêmicas da artrite reumaóide, 

EXCETO: 

 

A. Nódulos reumatóide – Lesão granulomatosa 

subcutânea especialmente sobre proeminências ósseas.  

B. Linfedemas – Manifesta-se através de Fenômeno de 

Raynaud.  

C. Fraqueza muscular – causadas por miosites ou neurites 

reumáticas.  

D. Alterações sensitivas – Causadas por neurites ou 

compressões dos nervos pela sinovia espessada.  

E. Lesões tendinosas – tendinites, tenossinovite e 

rupturas tendinosas. 

  


