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INSCRIÇÃO 
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NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

104 – Cirurgia da Mão 
Áreas com Pré-Requisito 

 
 

INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - De acordo com as forças e cargas que atuam sobre ossos longos, a força: 
 

a) de compressão geralmente causa uma linha de fratura com padrão em “asa de borboleta”. 
►b) de tensão geralmente causa uma linha de fratura transversa. 
c) de flexão geralmente causa uma linha de fratura em espiral. 
d) de torsão geralmente causa uma linha de fratura em “galho verde” em crianças. 
e) de flexão geralmente causa uma linha de fratura oblíqua. 
 

02 - Na fratura de fêmur na criança, devido ao sobrecrescimento, o encurtamento aceito no gesso NÃO deve ultrapassar: 
 

a) 0,5 a 1,0 cm. 
b) 1,0 a 2,0 cm. 
►c) 2,0 a 3,0 cm. 
d) 3,5 a 4,5 cm. 
e) 4,5 a 5,0 cm. 
 

03 - O retalho muscular, classificado pelo padrão vascular como tendo um pedículo dominante e pedículos secundários 
vasculares, tem como exemplo o: 

 

a) tensor da fáscia lata. 
b) grácil. 
c) reto abdominal. 
►d) grande dorsal. 
e) esternocleidomastóideo. 

 
04 - A osteoporose tem as seguintes doenças que são fatores de risco, EXCETO: 
 

►a) hipoparatireoidismo. 
b) artrite reumatoide. 
c) epilepsia. 
d) doença celíaca. 
e) síndrome de Cushing. 

 
05 - Na classificação de Mirels para risco de fratura patológica, a indicação de fixação profilática antes da radioterapia 

ocorre quando a soma dos escores é maior ou igual a: 
 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
►e) 8. 

 
06 - O tumor de células gigantes: 
 

a) tipicamente ocorre entre a 4a e 5a décadas de vida. 
b) tem uma leve predominância masculina. 
c) tem a coluna e o sacro como localização comum. 
d) quando no rádio distal, tende a ser menos agressivo. 
►e) causa metástases pulmonares em aproximadamente 3% dos pacientes. 

 
07 - A osteocondrite dissecante do joelho: 
 

►a) é rara em pacientes menores de 10 anos e maiores de 50 anos. 
b) tem na dor aguda o sintoma mais comum. 
c) tem história de trauma em 20 a 30% dos pacientes. 
d) comumente não apresenta limitação da mobilidade ou atrofia de quadríceps. 
e) é mais comum no sexo feminino. 

 
08 - A manobra para redução de luxação posterior de quadril em que o paciente é colocado na posição supina, um 

assistente estabiliza a pelve, o cirurgião aplica tração na direção oposta da deformidade, o quadril é fletido 90° e é 
realizada a rotação interna e externa até se conseguir a redução é denominada: 

 

a) East Baltimore. 
►b) Allis. 
c) Bigelow. 
d) Pipkin. 
e) Stimson. 

 
09 - Na anestesia regional endovenosa tipo Bier, é/são contraindicação absoluta para sua utilização: 
 

a) lacerações de tecidos moles. 
►b) presença de arteriopatia avançada. 
c) fraturas e luxações. 
d) moléstias neurológicas periféricas. 
e) grandes abcessos. 
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10 - No acesso para fratura supraintercondiliana de úmero distal, a osteotomia do olecrano: 
 

a) tipo Chevron tem maior índice de pseudartrose. 
b) tem taxa de pseudartrose em 30% dos casos. 
►c) fixada com parafuso intramedular tem maior chance de pseudartrose. 
d) transversa permite uma maior estabilidade rotacional. 
e) não tem indicação de fixação com placa quando em pseudartrose. 

 
11 - Em relação à avaliação da coluna e seus termos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Curva estruturada é aquela que não tem componente importante de rotação aos raios-x e que corrige totalmente nas 
manobras forçadas. 

b) Curva primária é a primeira a aparecer e, como regra geral, menor em magnitude e corrigível. 
c) Vértebra neutral é aquela que se encontra no meio das curvas e sem rotação. 
►d) Vértebra apical é a mais rodada da curva e mais desviada ao longo do eixo do paciente. 
e) Obliquidade pélvica é o desvio do nível da pelve quando vista no plano sagital. 

 
12 - A camptodactilia: 
 

a) é a deformidade em flexão da interfalangeana distal. 
b) é mais comum no dedo anular. 
c) é, na maioria dos casos, familiar de herança autossômica dominante. 
d) tem envolvimento bilateral baixo. 
►e) tem seu principal aparecimento na infância, com igual distribuição de gênero. 

 
13 - Na classificação de Flatt para macrodactilia, o tipo que ocorre em conjunção com neurofibromatose, geralmente 

bilateral, podendo ter massas osteocondrais associadas ao esqueleto aumentado, corresponde ao tipo: 
 

a) I. 
►b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 

 
14 - A fratura dos ossos do antebraço na criança: 
 

a) tem seu pico de incidência entre os 8 e 10 anos. 
b) em níveis diferentes, tem como mecanismo de ação forças de flexão. 
c) quando em deformidade plástica, ocorre principalmente entre os 10 e 14 anos. 
d) em “galho verde”, com desvio volar, é reduzida em pronação. 
►e) é o local de maior índice de refratura na população pediátrica. 

 
15 - Em reimplantes maiores (antebraço e braço), a sequência de preferência de reconstrução, após a fixação óssea: 
 

a) são as veias. 
►b) é a artéria. 
c) são os tendões. 
d) é a cobertura cutânea. 
e) é a musculatura. 

 
16 - Na pele da região palmar da mão: 
 

a) os corpúsculos de Meissner não estão presentes na papila dérmica. 
b) os corpúsculos de Vater-Pacini estão presentes na epiderme. 
c) a camada de queratina é mais fina que na pele do dorso da mão. 
►d) há ausência de estruturas pilossebáceas. 
e) não há terminações nervosas especializadas e encapsuladas. 

 
17 - Na correção de uma retração cicatricial, uma zetaplastia realizada com 60° de angulação entre os retalhos obtém um 

alongamento de: 
 

a) 25%. 
b) 35%. 
c) 50%. 
►d) 75%. 
e) 100%. 

 
18 - O retalho músculo-cutâneo do reto abdominal é nutrido principalmente pela artéria: 
 

a) femoral circunflexa medial. 
b) toracodorsal. 
►c) epigástrica inferior profunda. 
d) ilíaca circunflexa superficial. 
e) femoral circunflexa lateral. 
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19 - O enxerto ósseo vascularizado do rádio distal, irrigado pela artéria 1,2 intercompartimental suprarretinacular, 
normalmente é usado para: 

 

a) doença de Kienbock. 
►b) pseudartrose de escafoide. 
c) artrodese de trapézio-metacarpiana do polegar. 
d) tumores do capitato. 
e) cirurgia de Salvet-Kapandji. 

 
20 - A conexão anômala de Martin-Gruber em que ramos motores do nervo mediano inervam músculos do território do 

ulnar corresponde a: 
 

a) 60% dos casos. 
►b) 35% dos casos. 
c) 20% dos casos. 
d) 3% dos casos. 
e) 1% dos casos. 

 
21 - Na rizartrose, a técnica cirúrgica que se baseia na ressecção completa do trapézio, na estabilização da articulação com 

a metade lateral do flexor radial do carpo e em sua interposição é denominada técnica de: 
 

a) Zancolli. 
b) Thompson. 
c) Gervis. 
d) Froinson. 
►e) Scheker. 

 
22 - Na gota, além da lesão articular, a estrutura que mais está afetada pela doença é: 
 

►a) o tendão extensor. 
b) o tendão flexor. 
c) o nervo digital. 
d) a pele. 
e) a unha. 

 
23 - Nas cirurgias para tratamento de dedo em gatilho, a maior preocupação é: 
 

a) lesão do nervo digital ulnar do quinto dedo. 
►b) lesão do nervo digital radial do polegar. 
c) causar um dedo em colo de cisne. 
d) lesão do tendão flexor. 
e) causar uma hiperextensão da MF. 

 
24 - Sobre o encondroma, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Mais comum entre os 20 e 40 anos. 
b) Localização metafisária e diafisária. 
c) Mais comum na falange proximal. 
d) Mais comum na forma solitária. 
►e) Após as falanges e metacarpos, o local mais comum é o carpo, normalmente capitato. 

 
25 - Na classificação das fraturas da base do primeiro metacarpo em criança, a que corresponde ao Bennett do adulto é o 

tipo: 
 

a) A. 
b) B. 
c) C. 
►d) D. 
e) E. 

 
26 - Na criança, a medição da variância ulnar, feita pelo método de Hafner, é realizada medindo-se a distância entre: 
 

►a) o ponto mais proximal da fise distal do rádio e o ponto mais proximal da fise distal da ulna. 
b) o ponto mais proximal da fise distal do rádio e o ponto mais distal da fise distal da ulna. 
c) o estiloide do rádio e a superfície articular distal da ulna. 
d) o ponto mais radial da fise do rádio distal e o ponto mais ulnar da fise distal da ulna. 
e) o ponto mais distal da fise distal do rádio e o ponto mais proximal da fise distal da ulna. 

 
27 - No tratamento com redução fechada e gesso de uma fratura completa do rádio distal na criança, são fatores de risco 

para perda de redução, EXCETO: 
 

a) grande desvio inicial da fratura. 
b) cominuição. 
c) redução parcial da fratura inicial. 
►d) gesso antebraquiopalmar. 
e) associação com fratura de ulna distal.  



6/8 

 

28 - A clínica do paciente com lesão do nervo interósseo posterior é: 
 

►a) extensão do punho com desvio radial e diminuição da força de extensão dos dedos. 
b) ausência de extensão do polegar, mantendo a extensão dos demais dedos. 
c) perda da extensão do cotovelo e supinação do antebraço. 
d) extensão do punho com desvio ulnar e extensão de quarto e quinto dedos. 
e) perda de extensão do punho e dedos. 

 
29 - Um paciente com doença de Kienbock tipo IIIB de Lichtmann tem como melhor indicação de tratamento: 
 

a) o encurtamento do rádio. 
b) a artrodese quatro cantos. 
c) a artrodese total de punho. 
►d) a carpectomia. 
e) o enxerto vascularizado do rádio distal. 

 
30 - Na artrite reumatoide, a deformidade da falange proximal em abdução e metacarpo aduzido causado por alongamento 

do ligamento colateral ulnar da metacarpofalangeana é denominada: 
 

a) artrite mutilantis. 
b) polegar em botoeira. 
►c) gamekeeper. 
d) polegar em colo de cisne. 
e) main en Lorgnette. 

 
31 - A lesão de Mannerfelt é a ruptura: 
 

a) do tendão extensor longo do polegar no tubérculo de Lister. 
b) do tendão dos extensores dos dedos de ulnar para radial. 
►c) do tendão flexor longo do polegar ao nível do túnel do carpo. 
d) do capuz extensor ao nível da cabeça da ulna. 
e) dos tendões flexores profundos dos dedos na metacarpofalangeana. 

 
32 - Na doença de Dupuytren, a fasciotomia subcutânea de Luck tem mais utilização em pacientes: 
 

a) jovens. 
►b) que não possuem uma boa saúde geral. 
c) com maior prevalência de nódulos de Garrot. 
d) com acometimento da doença bilateralmente. 
e) que apresentam associação com doença de Ledderhose. 

 
33 - A sutura epitendínea contínua para tendões flexores, situada em circunferência ao redor do local do reparo, diminui 

seu volume e aumenta a resistência do reparo da sutura em: 
 

a) 13%. 
b) 20%. 
►c) 50%. 
d) 75%. 
e) 90%. 

 
34 - O dedo em martelo tipo 4B de Doyle tem como mecanismo de lesão: 
 

►a) a hiperflexão. 
b) a hiperextensão. 
c) a rotação. 
d) o trauma axial seguido de hiperextensão. 
e) o trauma axial. 

 
35 - A lesão do manguito rotador que inclui lesão irreparável do supra e infraespinhoso em sua porção póstero-superior 

tem como indicação de transferência tendinosa o músculo: 
 

a) subescapular. 
b) trapézio. 
c) romboide. 
d) peitoral maior. 
►e) grande dorsal. 

 
36 - Na classificação de Bado para fratura-luxação de Monteggia, a fratura da ulna longo distal ao processo coronoide com 

luxação lateral da cabeça do rádio corresponde ao tipo: 
 

a) I. 
b) II. 
►c) III. 
d) IV. 
e) V. 
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37 - O dedo em botoeira diagnosticado precocemente pode ser tratado conservadoramente com tala de alumínio: 
 

a) imobilizando-se a interfalangeana proximal e a distal. 
b) imobilizando-se somente a interfalangeana distal. 
►c) imobilizando-se somente a interfalangeana proximal em extensão. 
d) imobilizando-se somente a interfalangeana proximal em flexão. 
e) deixando-se a interfalangeana proximal em flexão e interfalangeana distal em extensão. 

 
38 - A fratura do fêmur proximal na criança do tipo III de Delbet e Colonna: 
 

a) é a mais comum, com 34% dos casos. 
b) desviada tem menor chance de complicação que as fraturas tipo II desviadas. 
c) tem incidência de osteonecrose de cabeça de fêmur de 5%. 
►d) pode ter fechamento prematuro da fise em 25% dos casos. 
e) pode causar coxa vara em 50% dos casos. 

 
39 - A posição de um paciente com luxação posterior do quadril é com o membro inferior: 
 

►a) encurtado, rodado internamente e aduzido. 
b) encurtado, rodado externamente e aduzido. 
c) fletido, rodado internamente e abduzido. 
d) encurtado, rodado externamente e abduzido. 
e) fletido, rodado externamente e aduzido. 

 
40 - A capsulotomia para ganho de flexão da metacarpofalangeana é CONTRAINDICADA quando se tem uma amplitude de 

movimento de: 
 

a) 20 graus. 
b) 30 graus. 
c) 40 graus. 
d) 50 graus. 
►e) 60 graus. 

 
41 - A causa neurológica mais comum do pé cavo varo em crianças é: 
 

►a) doença de Charcot-Marie-Tooth. 
b) distrofia de Duchenne. 
c) disrrafismo espinhal. 
d) tumor na medula espinhal. 
e) mielomeningocele. 

 
42 - Na artropatia de Charcot, a articulação mais comumente acometida, segundo a classificação de Brodsky, é a: 
 

a) de Chopard. 
b) tíbio-társica. 
c) subtalar. 
►d) tarso-metatársica. 
e) calcâneo-cuboide. 

 
43 - Na mielomeningocele, o tipo que apresenta força muscular grau III de quadríceps, glúteo médio e gastrocnêmio é o: 
 

a) torácico. 
b) lombar alto. 
c) lombar baixo. 
►d) sacral baixo. 
e) sacral alto. 

 
44 - No descolamento epifisário da região proximal úmero na criança menor de 5 anos, o tipo mais comum de Salter-

Harris é o: 
 

►a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
 

 
45 - Na síndrome compressiva do nervo ulnar, a garra ulnar é mais intensa quando a compressão ocorre: 
 

a) no ligamento de Struthers. 
b) na arcada de Frohse. 
►c) no canal de Guyon. 
d) no ligamento de Osbourne. 
e) no septo intermuscular. 
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46 - Punho com SLAC grau III de Watson tem como boa indicação cirúrgica: 
 

a) estiloidectomia do rádio. 
b) carpectomia proximal. 
c) artrodese total do punho. 
d) artrodese rádio-escafo-semilunar. 
►e) artrodese 4 cantos. 

 
47 - Na rizartrose, o tratamento cirúrgico pela técnica de Thompson utiliza o tendão do: 
 

a) palmar longo. 
►b) abdutor longo do polegar. 
c) flexor radial do carpo. 
d) flexor superficial do indicador. 
e) extensor radial curto do carpo. 

 
48 - O tumor glômico pode ocorrer em vários locais, sendo que na região subungueal ocorre em: 
 

a) 20% dos casos. 
b) 30% dos casos. 
►c) 50% dos casos. 
d) 75% dos casos. 
e) 90% dos casos. 

 
49 - A tenolise tem as seguintes causas de mau prognóstico, EXCETO: 
 

a) capsulectomia concomitante. 
b) osteotomia concomitante. 
c) tempo maior de 1 ano de espera. 
d) idade maior de 40 anos. 
►e) realização com 4 meses pós-operatório. 

 
50 - Na classificação das lesões dos tendões extensores de Kleinert e Verdan, a zona 6 corresponde: 
 

a) ao retináculo extensor. 
b) aos tendões proximais ao retináculo extensor. 
c) à metacarpofalângica. 
►d) aos metacarpianos. 
e) à falange proximal. 


