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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 



Residência Médica 2014                                            Ortopedia e Traumatologia Pág. 2 de 8 

 

   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO 
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Paciente masculino, 30 anos, relata “entorse” há cinco dias, apresenta dor e edema na projeção do quinto 

metatarsiano e uma deformidade pré-existente em cavovaro do retropé. O exame radiológico evidencia 

uma fratura do quinto metatarsino na zona III. Qual a melhor conduta? 

A) Osteotomia de medialização do calcâneo. 

B) Placa e parafusos de microfragmentos. 

C) Bota de gesso com carga por 35 dias. 

D) Fixação com parafuso intramedular. 

 

02. Qual a indicação mais adequada no tratamento do pé plano doloroso por insuficiência do tibial posterior 

no estágio IIa através de osteotomia do calcâneo e transferência do flexor longo dos dedos? 

A) Pé flexível. 

B) Coalisão tarsal. 

C) Pé neuropático. 

D) Artrite no retropé. 

 

03. Paciente feminina, 57 anos, portadora de artrite reumatoide, apresenta hálux valgus acentuado e 

sintomático, dedos em garra, destruição das articulações metarso-falangenas. Qual a melhor opção 

terapêutica? 

A) Artroplastia fibrose de Lelievre + osteotomia de Weill.  

B) Técnica de Lapidus do hálux + artroplastia fibrosa tipo Keller.  

C) Cirurgia tipo Chevron + tranferência do flexor curto dos dedos. 

D) Artrodese do primeiro metatarsofalangena + ressecção distal dos metatarsos. 

 

04. Paciente feminina, 61 anos, apresenta pé reumatóide e com indicação de tratamento cirúrgico. Qual a 

medicação que você deve suspender no pré-operatório? 

A) Clopidogrel. 

B) Metrotrexate. 

C) Anti-TNF-alfa. 

D) Hidroxicloroquina. 

 

05. Escolha a fratura da extremidade proximal do fêmur em paciente com esqueleto imaturo que apresenta 

melhor prognóstico: 

A) Delbet tipo III. 

B) Salter-Haris I em recém-nascido. 

C) Fratura transcervical em pré-adolescente. 

D) Epifisiólise traumática em criança de dois anos. 

 

06. Paciente, masculino, 25 anos, tenista recreativo, apresenta dor no calcâneo posterior há cinco meses. O 

exame radiológico evidencia uma tendinopatia insercional do calcâneo calcificada e uma proeminência 

de sua borda superior. Qual a opção terapêutica menos indicada? 

A) Calcaneiras de silicone. 

B) Infiltração de esteroides. 

C) Uso de sandálias e elevação do salto. 

D) Resseção edoscópica da proeminência do calcâneo. 

 

07. Paciente masculino, 27 anos, após colisão de veículos apresentou uma fratura do tálus com traço na sua 

porção central (fechada/ tipo Hawkins III), que necessita de redução aberta e fixação. Qual a via de 

acesso mais adequada? 

A) Kocher. 

B) Lateral (transversa). 

C) Transmaleolar (medial). 

D) Longitudinal anterior (entre os tendões extensores). 
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08. Paciente masculino, 27 anos, após colisão de veículos apresentou uma fratura do tálus com traço na sua 

porção central (fechada/ tipo Hawkins III), qual a incidência de necrose avascular? 

A) 0%-10%. 

B) 20%-50%. 

C) 50%-70%. 

D) 80%-100%. 

 

09. Paciente masculino, 20 anos, atleta profissional de futebol, apresentou “entorse” causada por força de 

rotação externa do tornozelo há dois dias. Ao exame, edema severo e dor medial e lateral no tornozelo 

com “squeeze test” positivo. O RX em stress do tornozelo em eversão evidencia uma lesão grau II. Qual 

o tratamento adequado para este paciente? 

A) Aplicar o protocolo RICE (repouso, gelo, compressão e elevação). 

B) Reconstrução do ligamento tibiofibular anterior (Broström). 

C) Fixação da sindesmose com placa/parafuso. 

D) Bota gesada sem carga por sete dias.  

 

10. Com relação à Síndrome do Pronador podemos afirmar que: 

A) cursa com parestesias do ulnar.  

B) os achados eletromiográficos são normais. 

C) descompressão no nervo inclui sintomas persistentes < 21 dias. 

D) o local anatômico da compressão difere da Síndrome do Interósseo Anterior. 

 

11. Com relação às fraturas diafisárias do úmero em adultos, não podemos afirmar que: 

A) as fraturas com traço transverso são menos propensas a pseudartrose. 

B) déficit funcional não ocorre com angulação residual ≥ 20
o
  no AP e P. 

C) as disfisárias proximais apresentam maior risco de pseudartrose. 

D) a grande maioria consolida com bracing funcional. 

 

12. Com relação a mal união nas fraturas da diáfise da tíbia e fíbula, não podemos afirmar: 

A) deformidades em varo são menos toleradas que aquelas em valgo. 

B) deformidades angulares afetam mais ao joelho que ao tornozelo. 

C) deformidades angulares superiores a 5º levam a artrite. 

D) deformidades rotacionais não estão associadas a artrite. 

 

13. Nas revisões proximais do fêmur pós-artroplastia total do quadril em pacientes não oncológicos, não 

podemos afirmar que: 

A) apresentam no pós-operatório stress shielding. 

B) apresentam elevados índices de luxação pós-operatória. 

C) constitui uma opção alternativa a artroplastia de ressecção. 

D) a deambulação pós-operatória é semelhante à prótese primária.  

 

14. A infiltração adiposa (Estágios de Goutallier) nas reparações das lesões do manguito rotador: 

A) diminui nas reparações com falhas. 

B) não diminui após uma reparação com sucesso. 

C) apresenta boa correlação inter-observador. 

D) infiltração no infraespinhal é preditor de sucesso.  

 

15. A atrite séptica do quadril em neonascidos é rara porém pode acarretar consequências desastrosas. Escolha 

a afirmativa correta. 

A) A cultura do aspirado é positiva em 90% dos casos. 

B) A infecção por Kingella kingae é mais comum abaixo de seis meses. 

C) A ultrassonografia é mais vantajosa que a cintilografia e Ressonância Magnética. 

D) Febre, recusa a carga, elevação da VHS e leucocitose são, em conjunto, fatores preditores positivos 

abaixo de 90%. 
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16. O padrão da fratura do 1/3 proximal do úmero contribui para o risco de pseudartrose. A fratura que apresenta 

o maior risco: 

A) duas partes. 

B) três partes. 

C) fratura-luxação. 

D) da grande tuberosidade. 

 

17. Paciente feminino, 58 anos, ativa (ASA 1), após queda de altura há 6 h apresenta uma fratura fechada do 

radio distal no membro predominante, cominutiva e com desvio dorsal tipo A(AO/OTA). Dentre as 

opções abaixo, escolha a menos apropriada, segundo as recomendações da AAOS. 

A) Placa dorsal. 

B) Haste intramedular. 

C) Redução e imobilização. 

D) Fixação com pinos percutâneos. 

 

18. Paciente masculino, enfisematoso crônico (ASA4), apresentou uma fratura exposta Gustilo-Anderson grau I, 

após queda na residência, interessando o membro dominante. O exame radiológico apresenta uma fratura do 

radio distal, bastante cominutiva, tendo um fragmento dor radio acentuado desvio (tipo C/AO/OTA). 

Segundo as recomendações da AAOS, após debridamento/irrigação/uso de antibióticos apropriados, o 

método menos apropriado de tratar a fratura: 

A) fixador externo. 

B) pinos percutâneos. 

C) placa volar bloqueada. 

D) redução e imobilização. 

 

19. Paciente feminino, 34 anos, apresenta uma variante de fratura pélvica por compressão lateral (Young-

Burgess) com deslocamento póstero-inferior do ramo púbico fraturado (“pelvis tilt fracture”). Podemos 

informar para a paciente que a complicação mais prevalente é: 

A) lesão de S2. 

B) dispaurenia. 

C) meralgia Parestésica. 

D) síndrome de Bernhardt-Roth. 

 

20. Paciente masculino, 22 anos apresenta lesão do anel pélvico anterior com fratura bilateral dos ramos e 

disjunção da sínfise pubiana. Após a estabilização clínica e hemodinâmica, qual o método que pode ser 

utilizado para estabilizar essas lesões? 

A) Parafusos canulados em “X”. 

B) Fixação interna com uma barra sacra posterior. 

C) Fixação subcutânea 2 parafusos pediculados nas EIAI +  barra. 

D) Duas placas de grandes fragmentos anterior e posterior à sínfise. 

 

21. Nas lesões traumáticas do cotovelo a fratura avulsão da crista do supinador na ulna proximal encontra-se 

mais associado à fratura do(a): 

A) epicôndilo medial. 

B) cabeça do rádio. 

C) coronoide. 

D) olecrânio. 

 

22. Nas fraturas e luxações do cotovelo, denominamos “tríade terrível” a associação: 

A) fratura da coronoide, luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio.  

B) avulsão da crista do supinador, fratura do epicôndilo medial e fratura da coronoide. 

C) fratura do olecrânio, fratura do epicôndilo lateral e lesão do ligamento colateral medial. 

D) interposição articular do epicôndilo medial, lesão do ligamento colateral lateral e avulsão da crista do 

supinador. 
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23. O tornozelo valgo na mielodisplasia apresenta: 

A) deformidade em calcâneo por tração do tibial anterior. 

B) epífise distal da tíbia triangular. 

C) tálus vertical associado. 

D) pé plano valgo. 

 

24. Paciente feminina, 69 anos, apresenta uma fratura do olécrano tipo II A (Colton,1973) com diástase. O 

ortopedista fez a opção por síntese com fios com banda de tensão devido à seguinte vantagem: 

A) fácil execução. 

B) risco de pino intra-articular. 

C) compressão estática da fratura. 

D) pouca irritação da pele pelo implante. 

 

25. FMC, masculino, 71 anos, ASA 3, apresenta uma luxação acromioclavicular tipo III (Rockwood) há 3 dias. 

Escolha o melhor tipo de tratamento. 

A) Tipoia. 

B) Transferência do ligamento coracoacromial. 

C) Reconstrução dos coracoclaviculares com semitendíneo. 

D) Amarrilho subcoracoide com endobutton por via artroscópica. 

 

26. A complicação mais comum nas fraturas do planalto tibial é 

A) trombose venosa profunda. 

B) dor relacionada ao implante. 

C) infecção profunda. 

D) pseudartrose.  

 

27. Os novos desenhos das hastes intramedulares com múltiplos bloqueios distais permitem seu uso nas 

fraturas do terço distal do fêmur. Usado a classificação AO, escolha a indicação menos adequada. 

A) Tipo A1 

B) Tipo A3 

C) Tipo B3 

D) Tipo C1 

 

28. Com relação a patogênese da fratura supracondiliana do úmero em crianças podemos afirmar que: 

A) a fina espessura da região intercondiliana constitui um fator crítico a ocorrência desta lesão. 

B) durante a queda com o cotovelo em flexão o olécrano contido na sua fossa age como um fulcro.  

C) a fouxidão ligamentar na criança permite a hiperflexão do cotovelo, constituindo um dos fatores desta 

lesão. 

D) a inserção capsular distal a fossa olecraniana e proximal à fise transmite uma força em extensão 

resultando em fratura. 

 

29. Não constitui uma boa indicação para redução cirúrgica e fixação da fratura do epicôndilo medial em 

criança: 

A) lesão nervosa significativa do ulnar. 

B) fragmento encarcerado na articulação. 

C) diástase do fragmento de meio centímetro. 

D) instabildade no cotovelo, no membro dominante de atleta.  

 

30. Tendo como referência a literatura clássica, uma correta indicação do tratamento cirúrgico das fraturas 

supracondilianas do úmero em crianças: 

A) linha umeral anterior no perfil absoluto intersecta o capítulo. 

B) fratura tipo II (Gartland) tendo a cortical posterior desviada. 

C) fossa olecraniana e as corticais médias e laterais intactas. 

D) ângulo de Baumann é inferior a 10º. 

 



Residência Médica 2014                                            Ortopedia e Traumatologia Pág. 6 de 8 

 

31. Com relação às fraturas do colo do rádio em crianças podemos afirmar: 

A) representam 70% das fraturas do cotovelo. 

B) na maioria dos casos, a epífise distal é envolvida. 

C) fraturas do tipo Salter-Harris II são as mais prevalentes. 

D) é tipicamente uma lesão abaixo da fise por hiperextensão. 

 

32. A opção atual mais aceita para tratar uma fratura fechada do úmero proximal com desvio de  40º, sem 

comprometimento neuro-vascular, em um menino de 13 anos é a: 

A) redução aberta e fixação com 3 parafusos canulados. 

B) redução cruenta para retirar o tíceps interposto. 

C) placa de úmero proximal bloqueada. 

D) imobilização tipo Velpeau. 

 

33. Com relação a Osteogênese Imperfeita (OI) podemos afirmar que: 

A) os pacientes com OI Sillence III raramente sobrevivem.  

B) tem como causa uma mutação no gen procolageno tipo II. 

C) a espondilólise e espondilolistese são frequentes nos deambuladores. 

D) a hipercifose na OI está associada à lesão fisária vertebral posterior. 

 

34. Com relação a aclasia diafisária podemos afirmar que: 

A) o antebraço é acometido em aproximadamente 90% dos casos. 

B) metástase tardia ocorrem para o pulmão via hematogênica. 

C) risco de degeneração maligna superior a 20%. 

D) familiar, autossômica recessiva. 

 

35. A deformidade de Sprengel é caracterizada por uma elevação congênita da escápula e podemos afirmar que: 

A) o osso omovertebral comumente  a conecta com C2. 

B) o seu crescimento não mantém a mesma proporção com o da criança. 

C) sua localização entre o pescoço e tórax não se altera após o nascimento. 

D) encontramos a mesma proporção de sua associação com Klippel-Feil e encurtamento do úmero. 

 

36. A hemivértebra caracteriza-se como uma falência de formação e podemos afirmar que: 

A) a sua formação ocorre em torno da trigésima semana de desenvolvimento embrionária. 

B) a associação com má formação cardíaca ocorre em aproximadamente 60%.  

C) a hemivértebra na junção lombosacra causa menos deformidade cosmética. 

D) a do tipo não segmentada não requer tratamento cirúrgico. 

 

37. A escoliose na distrofia muscular de Duchenne: 

A) aproxima-se de 100%. 

B) aparece no início da marcha. 

C) contribui na primeira década para falência cardíaca e morte. 

D) a progressão da curva relaciona-se com o início da perda de deambulação. 

 

38. A deficiência proximal congênita do fêmur ou fêmur curto congênito: 

A) tem estreita correlação com síndromes genéticas. 

B) na maioria dos casos consiste numa simples coxa vara.  

C) apresenta contraturas de partes moles que persistem porém não progridem. 

D) apresenta uma severidade tão variável que não podemos predizer a discrepância final. 

 

39. A escoliose idiopática infantil é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral que apresenta as 

seguintes características, exceto: 

A) ocorre entre 8 a 16% das escolioses idiopáticas. 

B) a curva torácica esquerda é a mais comum. 

C) a maioria tem resolução espontânea.  

D) predominam nos meninos. 
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40. A tíbia vara do adolescente (Doença de Blount) afeta crianças acima de 11 anos e: 

A) são bilaterais em 80% dos casos. 

B) predominam em meninas brancas. 

C) apresentam acentuada discrepância e rotação interna da tíbia. 

D) a deformidade encontra-se na tíbia proximal e, as vezes, no fêmur distal. 

 

41. A pseudoartrose congenital da tíbia apresenta as seguintes características, exceto: 

A) angulação antero-lateral.  

B) consolidação espontânea não ocorre.  

C) no seu foco encontramos um neurofibroma. 

D) mais de 50% dos pacientes apresentam neurofibromatose tipo I. 

 

42. A coalisão talocalcânea é uma conexão anormal entre o tálus e o calcâneo que resulta em um pé plano 

rígido. Sobre essa entidade podemos afirmar que: 

A) a faceta mais comprometida é a média. 

B) os sintomas álgicos aparecem entre 4 e 7 anos. 

C) a grande maioria apresenta sintomatologia álgica. 

D) o objetivo principal do tratamento é a restauração da mobilidade. 

 

43. O sintoma mais fidedigno na semiótica da síndrome do compartimento: 

A) parestesia. 

B) poiquilotermia. 

C) ausência de pulso. 

D) dor ao estiramento passivo dos músculos do compartimento. 

 

44. Escolha a opção que você não espera encontrar num paciente com fratura exposta da tíbia que evoluiu 

com gangrena gasosa: 

A) isolar o vibrio vulnificus. 

B) sinal patognomônico de gaz na medular da tíbia. 

C) início dos sintomas com seis horas após a fratura. 

D) sensação de “enfisema subcutâneo” à digitopressão. 
 

45. A lesão que menos se encontra associada à luxação traumática do quadril: 

A) fratura da diáfise do fêmur. 

B) fratura do colo femoral. 

C) fratura do anel pélvico. 

D) fratura da tíbia.  

 

46. Escolha a indicação menos adequada para o uso de haste intramedular retrógrada na fratura do fêmur:  

A) tipo bicondilar. 

B) em paciente obeso.  

C) em joelho flutuante. 

D) em paciente grávida. 
 

47. Qual a lesão associada mais frequentemente associada à fratura do planalto tibial? 

A) Lesão do ligamento patelofemoral medial. 

B) Lesão do ligamento cruzado anterior. 

C) Lesão meniscal. 

D) Lesão vascular. 
 

48. Com relação às lesões traumáticas do tornozelo podemos afirmar que o tratamento de escolha para a 

fratura de Maisonneuve é: 

A) fixação da fíbula com placa de reconstrução bloqueada. 

B) fixação do tubérculo de Tillaux com parafuso canulado 3.0. 

C) síntese da fíbula com placa e do maléolo interno com canulado. 

D) restauração do comprimento da fíbula e fixação com dois parafusos. 
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49. Nas fraturas do tálus o sinal de Hawkins, não podemos afirmar que: 

A) aparece entre a sexta e oitava semana pós-trauma. 

B) é menos preditivo que a ressonância magnética. 

C) é indicativo de bom prognóstico de necrose. 

D) é indicativo de pseudoartrose. 

 

50. Paciente masculino, 23 anos, vítima de acidente automobilístico foi atendido no Pronto-Socorro pelo 

médico urologista que notou o “Sinal de Destot” e encaminhou o paciente para o setor de traumatologia. 

Qual a lesão ortopédica mais provável deste paciente? 

A) Lesão da cintura pélvica. 

B) Fratura do grande trocanter. 

C) Fratura do pequeno trocanter. 

D) Avulsão do reto abdominal da sínfise pubiana. 

 

 


