
 

 

PROVA JORNADA DE RESIDENTES 2022  

CORREÇÃO E REFERÊNCIAS 

 

 

1-Segundo a classificação “Pectus Carinatum” a   descrição  a seguir se refere a que 

tipo:  “O ápice da protusão é acima da linha intermamilar associado a uma depressão 

abaixo da protusão.” 

• Pectus Carinatum superior tipo 1 

• Pectus Carinatum  lateral 

• Pectus Carinatum superior tipo 2 

• Pectus Carinatum inferior 

Resposta -C 

(SIZÍNIO, HEBERT; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, Renato; PARDINI JÚNIOR, A. G. 

Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017\ 

cápitulo 3 pág 83” \ Pectus Carinatum superior tipo 2,deformidade bem acima da linha 

intermamilar com depressão abaixo da protusão,CLASSIFICA PELA LOCALIZAÇÃO 

ANATÔMICA DO ÁPICE DA DEFORMIDADE)DEFORMIDADE CONGÊNITA MEMBROS 

SUPERIORES 

 

2- O triângulo de Ward é uma área radiolucente,formada pelo trabeculado de 

compressão primário,secundário e de tensão primário no colo do fêmur,podendo de 

forma definir-se o índice de Singh e seus graus,qual dos graus corresponde a definição 

a seguir ? “Trabeculado de tensão primário marcadamente reduzido ,mas que 

ainda pode ser visualizado sem perda de continuidade 

A-Grau 2 

B- Grau 3 

C-Grau 4 

D-Grau 5           



 
(SIZÍNIO, HEBERT; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, Renato; PARDINI JÚNIOR, A. G. 

Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017\ 

Quadril do Adulto Capitulo -10 pág.373)OSTEOMETABÓLICA 

 

 

3-Em relação a fratura na diáfise da tíbia qual dos desvios abaixo não é aceito no 

tratamento conservador? 

• Valgo de 50 

• Encurtamento de 1cm 

• Rotação lateral de 100 

• Rotação medial de 50 

(SIZÍNIO, HEBERT; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, Renato; PARDINI JÚNIOR, A. G. 

Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017\ 

Fratura de ossos da perna no adulto Capitulo -67 pág.1457) 

 Desvios aceitáveis : valgo 50/ varo 00/Encurtamento 1cm/rotação medial 00/rotação 

lateral 50-100/ plano anteroposterior 100.FRATURA MEMBROS INFERIORES 

 

4- Na artroplatia total do joelho qual a ângulação  que o componente femoral deve ser 

posicionado em relação ao eixo mecânico do membro? 

•  50a70 

•  00 a 20 

•  20a 40 

•  60a 80 



 
 

(. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 

Elsevier, 2021 Cápitulo -7 Artroplastia do joelho.pág.418)ARTROPLASTIA JOELHO 

 

 

 

5- A Tendinopatia insercional do Aquiles caracteriza-se por  uma destas condições ou 

pela combinação de várias delas,exceto pôr? 

• Degeneração gordurosa do tendão 

• Bursite retrocalcaneal 

• Bursite pré-tendinea 

• Tendinopatia do Aquiles insercional 

 

(. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 

Elsevier, 2021 Cápitulo -83 Distúrbios dos tendões e fáscia e plano pes adolescente e 

adulto.pág.4189)ORTOPEDIA PÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
6-Em relação ao teste do alívio em abdução do ombro é correto afirmar que, Melhora 
substancial ou alívio da dor no membro ipsilateral sugere compressão da 
Raiz nervosa, geralmente na região de : 

• C3-C4 

• C5-C6 

• C2-C3 

• C4-C5 

 

      TESTE DO ALÍVIO EM ABDUÇÃO DO OMBRO 
Um sinal potencialmente útil na avaliação clínica 
da radiculopatia cervical é o teste que produz alívio 
na abdução (teste de abdução do ombro). Em posição 
sentada, solicita-se que o paciente ativamente 
coloque a mão da extremidade afetada no topo do 

       crânio . Melhora substancial ou alívio 
da dor no membro ipsilateral sugere compressão da 
raiz nervosa, geralmente na região de C5-C6. 

      BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 3. ed. São Paulo: 

Sarvier, 2017.  Pág.16 Cap1(EXAME FISICO COLUNA) 

 

7-Em relação ao exame físico do cotovelo quando se observa na inspeção O 
preenchimento do recesso infracondilar, localizado logo abaixo do côndilo lateral do 
úmero, isso  pode significar exceto? 
 
 A-derrame articular 
 B- epicondilite lateral 
 C-proliferação sinovial  
 D-doença na cabeça do rádio 
 
O preenchimento do recesso infracondilar, localizado logo abaixo do côndilo lateraldo 
úmero, pode significar derrame articular, proliferação sinovial ou doença na cabeça do 
rádio. BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 3. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2017. ) Pag.157 Cap.7 (EXAME FISICO COTOVELO 
 
 
 
 



 
 
 
 
8- Em relação ao teste dial que  significa frouxidão capsular no quadril, Esse teste é 
positivo quando, após rotação interna passiva em extensão, o membro é então solto e 
roda externamente em um ângulo maior que? 
 
A-100 

B-450 

C-300 

D-250 

 

BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 
2017(Pag.255 Cap 10) 
Similarmente, o teste dial pode significar frouxidão capsular. Esse teste é positivo 
quando, após rotação interna passiva em extensão, o membro é então solto e roda 
externamente em um ângulo maior que 45o (Figura 10.12).(EXAME FISICO QUADRIL) 
 
9-  Quando se trata de inervação cutânea do pé qual o nervo responsável por inerva a 

região marcada  em vermelho? 

A- Nervo sural 
B- Nervo fibular superficial 
C- Nervo safeno 
E-Nervo fibular profundo 
 

BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2017 

Cap.13,Pag.332,(EXAME FISICO DO PÉ) 



 

 

10-  Marque a resposta correta,nos pacientes com osteomielite crônica o risco de 

desenvolver trombose venos profunda aumenta em qual percentagem? 

A-40% 

B-50% 

C-100% 

D-80% 

 
 
 
 
(. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021 Cápitulo -21 Artroplastia do joelho.pág.823)(OSTEOMIELITE) 
In addition, patients with chronic osteomyelitis have been found 



 
to be at higher risk for deep vein thrombosis (DVT). The risk of DVT in patients 
with chronic osteomyelitis was twice thatof controls in one study of over 24,000 
patients. 
 
 
11- A descrição a seguir refere-se a que tipo de paralisia cerebral? Se caracteriza por 
movimentos atípicos e involuntários(discinético). É ocasionada por uma lesão do 
sistema extrapiramidal. 
 
A-Atetoide 
B-Coreiforme 

C-hipotônica 

D-Espástica 

 

Athetoid cerebral palsy is caused by an injury to the extrapyramidal tracts and is 
characterized by dyskinetic, purpose less movements that may be exacerbated by 
environmental stimulation. 
(. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021 Cápitulo -33 Artroplastia do joelho.pág.1319)(Paralisia cerebral) 
 
 
12- Em pacientes portadores de raquitismo ,qual alteração radiográfica não é comum? 
 

• Protusão acetabular 
• Alargamento da fise de crescimento 
• Genu Valgo 
• Cifose 

 

WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.Cap.6 Pag146 DOENÇAS 

OSTEOMETABOLICAS  

Radiographic changes. The radiographic hallmark of 
rickets is widened and indistinct growth plates (Fig. 6-4).  
The long bones show evidence of the coxa vara, genu varum, or valgum described 

.        In an adult, they can progress to true fractures. Acetabular protrusion and 
pathologic             fractures complete the radiographic signs of rickets 
 



 
 
 
13- Segundo a classificação de Wiltse et al o tipo IIA corresponde a : 
 

• Alongamento da “pars interarticularis”. 

• Fratura traumática da “pars interarticularis”. 
• Fratura por stress da “pars interarticularis”. 

• Defeito na “pars interarticularis”. 

 
WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.Cap.20 Pag 792 Espondilolistese  

 
 
14- Qual das deformidades residuais abaixo não corresponde a uma deformidade 
residual relacionada a síndrome de Legg-Calvé-Perthes? 
 
A-Coxa Magna 
B- diminuição do ângulo cervicodiafisário 
C-Irregularidade na cabeça do fêmur 
D-osteocondrite dissecante. 
 

WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.Cap.24 Pag 1124 síndrome de 

Legg-Calvé-Perthes  

Four basic patterns of residual deformity result from Legg-Calvé-Perthes syndrome: 
coxa 



 
magna, premature physeal arrest patterns, irregular femoral head formation, and 
osteochondritis dissecans . 
 
 
15- Qual o percentual de envolvimento bilateral dos quadris de pacientes com 
osteonecrose atraumática da cabeça femoral? 
 
A-75% 
B-40% 
C-25% 
D-85% 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021. Cap.3 Pag 233 OSTEONECROSE QUADRIL 
 
16-A FIGURA ABAIXO CORRESPONDE A QUE MEDIDA DO OMBRO? 

 
 
 

• Slope acromial 
• Ângulo critico do acrômio  
• Índice acromial 
• Ângulo de inclinação lateral do acrômio . 

 
 



 

 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021. Cap.46 Pag 2386 Sindrome do Impacto 
 
17- Qual nervo proporciona o melhor enxerto nos reparo de lesões do nervo digital 
comum? 

 
• Fibular superficial 
• Interrósseo posterior 
• Interrósseo anterior 
• Sural 
•  

. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021. Cap.68 Pag 3565 Lesões de nervo periférico 
An anatomic study determined that the sural nerve best matches the common 
digital nerve. 
 
 
 
18-Em relação a reconstrução do ligamento cruzado anterior ,inicialmente  após 
ser implantado perde sua resistência,essa perda é em torno de ? 
 
A-10% 
B-30% 
C-20% 
D-50% 
 
AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021. Cap.45 Pag 2292(JOELHO) 
As a biologic graft, an autograft undergoes revascularization 



 
and recollagenization, but initially a 50% loss of graft strength 
occurs after implantation. Therefore, it is desirable to begin 
with a graft stronger than the tissue to be replaced. 
 
 
19- Nos pacientes diabéticos com quadro de capsulite adesiva o percentual dos 
mesmos que conseguem recuperar o arco de movimento total é cerca de? 
 

• 60% 
• 70% 
• 50% 
• 90% 

 
AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021. Cap.46 Pag 2402(OMBRO)  
Results have been shown 
to be significantly worse in diabetic patients, even though 
they may have improvement in function; full range of 
motion was obtained in only 71% of diabetic patients compared 
with 90% of nondiabetic patients 
 
 
20- Quando se utiliza a classificação AO para avaliar as fraturas da coluna ,a gravura 
abaixo representa qual tipo? 
 

• B3 
• A3 
• C2 
• B2 

 

 AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. 
Philadelphia: Elsevier, 2021. Cap.41 Pag 1881(coluna trauma)  
 
 
 
 



 

 
 
 
21- Quando optamos por corrigir as deformidades graves em pacientes com   
epifisiólise proximal  do fêmur , qual das osteotomias é realizada na base do colo 
femoral? 
 

• Barmada 
• Southwick 
• Fish 
• Imhauser 

 
WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.  Pag.1193 Cap.25(Quadril infantil) 
 
 
 

 
 
 
 



 
22- No tratamento do pé torto congênito quando se usa a órtese (L clubfoot 

shoe) o pé acometido pela patologia e mantido em rotação lateral de quantos 

graus? Figura abaixo  
 
 
• 450 
• 300 
• 700 
• 600 

 
WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.  Pag.1425 Cap.29(Pé infantil) 
 
 
 
 

 
 
 
 
23- As fraturas supracondileanas do úmero em crianças ,quando o mecanismo de 
trauma é em flexão ,o nervo mais comumente lesionado é o? 
 
A-radial 
B-ulnar 
C-mediano 
D-interósseo dorsal 
 



 
WATERS, P. M.; SKAGGS, D. L.; FLYNN, J. M. Rockwood and Wilkins’ Fractures in 
Children. 9. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.Cap.13Pag.286 (Frat.cotovelo 
criança) 
 
 
 
Assessment of Flexion-Type Supracondylar Fractures of the Distal 
A meta-analysis of 146 flexion-type SCH fractures found an overall neurapraxia rate of 
15%, 
with the ulnar nerve injury as the most common nerve injured (91%),10 as the flex 
displaced fracture fragment places the nerve under tension. Mahan et al.100 and Flynn 
et 
al.52 
 
 
 
 
 
 
 
24- Em crianças com idade entre 2-5 anos até quantos graus de antecurvato é aceito 
no tratamento não operatório  das FRATURAS na DIAFISE DO FEMUR  ? 
 
A-400 

B-600 

C-10 
D-200  
 
WATERS, P. M.; SKAGGS, D. L.; FLYNN, J. M. Rockwood and Wilkins’ Fractures in 
Children. 9. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.Cap.24Pag.1468 (fratura da diáfise 
do fêmur). 
 
 
 

 



 
 
 
25- Em pacientes crianças  com fratura do tornozelo tipo Salter Harris II, a presença do 
fragmento de Thurstan-Holland,posterior indica que tipo de mecanismo de trauma? 
 

• Supinação e flexão plantar 
• Supinação e rotação lateral 
• Pronação e rotação lateral 
• Pronação e abdução 

 
WATERS, P. M.; SKAGGS, D. L.; FLYNN, J. M. Rockwood and Wilkins’ Fractures in 
Children. 9. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.Cap.29Pag.1814 (Frat.tornozelo 
criança) 
 
 

 
 

Salter–Harris Type II Fractures 
Salter–Harris type II fractures can be caused by any of the four mechanisms of injury 
described by Dias and Giegerich.50 In the series of Spiegel et al.,178 Salter–Harris type 
II 
fractures were the most common injuries (44.8%). In addition to the direction of 
displacement of the distal tibial epiphysis and the nature of any associated fibular 
fracture, 
the location of the Thurstan-Holland fragment is helpful in determining the mechanism 
of 
injury; for example, a lateral fragment indicates a pronation–eversion–external 
rotation 
injury; a posteromedial fragment, a supination–external rotation injury; and a 
posteriorfragment, a supination–plantarflexion injury 
 
 
 
26- Em relação a fratura dos ossos do antebraço nas crianças quando existe o 
mecanismo rotacional em supinação a fratura do radio em relação a ulna é? 
 

• Distal 
• Mesmo nível 
• Proximal 
• Só o radio fratura 

 



 
WATERS, P. M.; SKAGGS, D. L.; FLYNN, J. M. Rockwood and Wilkins’ Fractures in 
Children. 9. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020.Cap.8Pag.482 (Frat.antebraço 
criança) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
27- No exame da articulação  femoropatelar No caso de tíbia vara, causada por 
deformidade 
do seu terço proximal, o ângulo Q se encontra aumentado, traduzindo, na inspeção, o 
sinal de? 
 

• Estrabismo 
• Lemaire 
• Martens 
• Baioneta 

 
LEITE, N. M.; FALOPPA, F. Propedêutica Ortopédica e Traumatologia. 1. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013.Cap. 16 Pag.234(Joelho adulto exame físico) 
 
No caso de tíbia vara, causada pela deformidade 
do seu terço proximal, o ângulo Q se encontra aumentado, 
traduzindo, na inspeção, o “sinal da baioneta”. 
 
 
 
 
 
28- Quando realiza-se o testes de Pivot shift de O’Driscoll no cotovelo, ocorre um 
ressalto e uma proeminência posterior,que corresponde à subluxação da cabeça 
radial,em que grau de flexão acontece esta situação? 
 

• 600 



 
• 400 
• 20º 

• 70º 
 
LEITE, N. M.; FALOPPA, F. Propedêutica Ortopédica e Traumatologia. 1. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013.Cap. 8 Pag.98(cotovelo adulto exame físico) 
 
 
 
Com aproximadamente 40°, ocorre um ressalto e uma proeminência posterior, 
que corresponde à subluxação da cabeça radial, a qual reduz continuando a flexão. 
 
 
29-O mecanismo descrito como: forças combinadas de flexão e compressão no osso, a 
fratura resultante deste mecanismo é  do tipo? 
 
A- Traço transverso 
B- Fragmento em cunha 
C-Espiral 
D- Obliquo 
 
. TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.12 Cap. 1(Fraturas básico) 
 
 
30- Nas cirugias de reconstrução dos ligamentos coracoclaviculares na Luxação 
acromioclavicular o túnel que será utilizado para reconstruir o ligamento Cónoide 
deverá situar-se a que distância da Borda lateral da clávicula?  
 
A- 45mm 
B-20MM 
C-30MM 
D-60MM 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.1573 Cap. 31(Luxação acromioclavicular) 
 
. The guide pin for the conoid ligament tunnel is placed  
45-mm medial to the distal clavicle and posterior to the midline of the clavicle in the 
coronal  
plane. 
 



 
 
31- A lesão de Essex–Lopresti  no cotovelo é causada por qual dos mecânismos de 
trauma a seguir? 
 
A- carga em valgo 
B-Subluxação rotatória póstero-lateral 
C-Subluxação rotatória póstero-medial 
D- carga axial do antebraço 
 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.2331 Cap. 39(Fratura da cabeça do radio) 
 
32-  Qual das complicações a seguir não está associada ao tratamento cirurgico por via  
artroscopica das fraturas do escafoide?  
 
A- lesão de tendão extensor 
B-lesão de tendão flexor 
C-Lesão na articulação escafóide-trapézio 
D-Lesão na articulação Rádio-escafóide 
 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.2641 Cap. 43(Fraturas e luxações do carpo) 
 
 
33-  Em relação a sindrome compartimental qual dos sinais ou sintomas abaixo 
apresenta maior sensibilidade no diagnóstico da mesma? 
 
A- Dor 
B-Parestesia 
C-Dor extensãopassiva 
D- Edema 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.898 Cap. 16(Sindrome compartimental aguda) 
 



 

 
34-   Em relação as lesões do anel pelvico, lesão em Open Book,correspondem na 
classificação de Tile ao tipo? 
 
A- A2 
B-C1 
C-B1 
D-B2 
 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.3176 Cap. 49(Lesões do anel pelvico) 
 
 
 

 
 
 
35- Nos casos de luxações peritalares qual dos tendões abaixo não é responsável por 
interposição que impede a redução incruenta? 
 
A- Tibial anterior 
B-Flexor longo dos dedos 
C-Flexor ongo do halux 
D-Tibial posterior 
 
 



 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.4671 Cap. 65(Fraturas e Luxações do Talus) 
 
 
36- Afigura abaixo representa que tipo de fratura do processo odontoide segundo a 
classificação de Anderson  e  D'Alonzo ? 

 
 
A-Tipo I 
B-TipoII 
C-TipoIII 
D- TipoIV 
 
 
TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.; 
COURT-BROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia: 
Wolters Kluwer, 2020. Pag.2922 Cap. 46(Princípios de Atendimento ao Trauma da 
Coluna)     
 

 
 
37-  Nos casos da artrite séptica do quadril o exame de ultrassonografia apresenta um 
índice de falso negativo em torno de ? 



 
 
 

A- 15% 
B- 5% 
C- 20% 
D- 30% 

 
WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.  Pag.381 Cap.12(INFECÇÃO 
MUSCULOSQUELÉTICA) 

                   Gordon et al. (110) reviewed hip ultrasound results in 
                    132 patients being evaluated for hip pain during an 18-month 
                    period. They found a false-negative rate of 5% in patients who 
                   were determined by ultrasonography to have no effusion but 
                   were subsequently diagnosed with septic arthritis. 
 
 
 
38-Em relação aos reflexos primitivos na criança com que idade o reflexo de “Moro” 
deve desaparecer em média? 
 

A- 2 MESES 
B- 8 MESES 
C- 12 MESES 
D- 6 MESES 

 
WEINSTEIN, S. L.; FLYNN, J. M. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.  Pag.98 Cap.4(EXAME FISICO 
NA CRIANÇA) 



 
 
39-  Considerando-se a classificação de Heikel’s de displasia radial a figura 
abaixo corresponde a que tipo? 
 

 
 
A- Tipo I 
B- Tipo II 
C- Tipo III 
D- Tipo IV 

 

 
 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.3948 Cap. 80(Deformidade congênitas dos membros superiores) 
 
 
 
40- Nos pacientes com compressão radicular em L5, qual músculo pode apresentar 
quadro fraqueza ? 
 

A- Quadriceps  
B- Adutores do quadril 
C- Gluteo médio 
D- Gluteo máximo 

 



 

 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.1743 Cap. 39 (Doenças degenerativas do coluna torácica e lombar) 
 
 
 
 
 
 
41-  Os pacientes portadores distrofia muscular de Duchenne apresentam uma 
mutação na região? 
 

A- Xp21 do cromossomo X 
B-  Xp 12 do cromossomo X 
C- Xp21 do cromossomo Y 
D- Xp 12 do cromossomo Y 

 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.1463 Cap. 35 (Doenças degenerativas do coluna torácica e lombar) 
 
 
Duchenne muscular dystrophy is the result of a mutation 
in the Xp21 region of the X chromosome, which encodes the 
400-kd protein dystrophin. 

 
 
 
 

42- O sinal radiográfico de protusão acetabular é quando a cabeça do fêmur migra 
além da linha? 
 

A- Iliopectinea 
B- Shenton 
C- Ilioisquiática 
D- Hilgenreiner 



 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.233 Cap. 3 (Doenças degenerativas do coluna torácica e lombar) 
 
The radiographic hallmark of protrusio acetabuli is the 
medial migration of the femoral head beyond the ilioischial 
(Kohler) line.ilioisquiática. 
 
43- Em relação aos defeitos no fêmur na cirurgia de artroplastia total  do quadril como 
defeito  abaixo pode ser classificada utilizando-se a classificação da AAOS para isso? 

 
 
 

A- Segmento 
B- Cavitário 
C- Combinado 
D- Estenose 

 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.313 Cap. 3 (Doenças degenerativas do coluna torácica e lombar) 
 
 

 
 
 
 



 
 
44-  Em relação as artroplastias totais do ombro qual das complicações abaixo e 
descrita como a mais comum? 
 

A- Lesão do manguito rotador 
B- Fratura periprotética, 
C- Soltura de um componente(loosening) 
D- Fraquesa do M. deltóide  

 
 
 
. AZAR, F. M.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 14. ed. Philadelphia: 
Elsevier, 2021.Pag.619 Cap. 12 (Artroplastia do ombro e cotovelo) 
COMPLICATIONS OF SHOULDER 
ARTHROPLASTY 
The overall complication rate after total shoulder arthroplasty 
is estimated to be approximately 15% (Table 12.4). The most 
commonly reported complications, in order of frequency, 
are component (primarily glenoid) loosening, glenohumeral 
instability, rotator cuff tear, periprosthetic fracture, infection, 
implant failure including dissociation of modular prostheses, 
and deltoid weakness or dysfunction. 
 
 
 
45-  Segundo a classificação de Enneking  dos sarcomas ósseos e de partes moles o 
tumor tipo  IIB é definido como : 
 

A- Alto grau , extracomprtimental sem metástase 
B- Baixo  grau , extracomprtimental  com metástase 
C- Alto grau , intracompartimentall sem metástase 
D- Baixo  grau , extracomprtimental com metástase 

 
 
HERRING, J. A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. 6. ed. Philadelphia: Elsevier, 2022. 
Pag.1000,Cap.24(General Principles of Tumor Management) 
 
 



 

 
 
46-  Em relação ao Condroblastoma qual afirmação não é correta? 
 

A-  É mais frequentemente nas epífises dos ossos longo 
B-  O pico de ocorrência é na segunda década de vida 
C-  As localizações mais comuns são o úmero proximal,fêmur distal e tíbia 

proximal 
D- É duas vezes mais comum nas mulheres  

 
HERRING, J. A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. 6. ed. Philadelphia: Elsevier, 2022. 
Pag.1029,Cap.25(General Principles of Tumor Management) 
 
Chondroblastoma 
Incidence 
Chondroblastomas are uncommon benign cellular cartilage 
tumors that are most often located in the epiphyses of the 
long bones of the extremities.298,299,448,487 Chondroblastomas 
are twice as common in male as in female patients. The 
peak age of occurrence is in the second decade, and most 
patients present before 30 years of age. 
 
 
 
47- Qual o tipo histológico  de Rabdomiossarcoma mais comum nas crianças? 
 

A- Alveolar 
B- Pleomórfico 
C- Embrionário 
D-  Botrióide 

 
HERRING, J. A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. 6. ed. Philadelphia: Elsevier, 2022. 
Pag.1073,Cap.26(General Principles of Tumor Management) 
 



 
Rhabdomyosarcomas are histologically classified into embryonal, 
alveolar, botryoid, and pleomorphic types.123,386,558 Although 
embryonal rhabdomyosarcoma is the predominant form overall 
in children. 
 
 
48-  A estrutura anatômica  marcada com a letra “A” na figura abaixo corresponde a 
inserção proximal de qual músculo? 
 

 
 
 

A- Glúteo Máximo 
B- Glúteo médio 
C- Glutéo Mínimo 
D- Sártorio 

 
 
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019 
Prancha 481  Quadril e Coxa 
 
 
 
 

 
 

A 



 
 
 
 
  
49- Em relação a visão dorsal do punho qual o nome do ligamento marcado com a 
letra “A” ? 
 

 
 
 

A- Lig.intercarpal dorsal 
B- Lig.radio radiocarpal dorsal 
C- Lig.interósseo  dorsal 
D- Lig.capitato-hamato 

 
 

A 



 

 
 
 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019 
Prancha 445 Punho e Mão 
 
 
50-  A definição a seguir corresponde a qual tipo de fratura ,segundo a classificação de 
BADO ,para as fraturas de Monteggia em crianças?” luxação lateral da cabeça do rádio 
associada a uma fratura em varo da ulna proximal” 
 

A- Tipo II 
B- Tipo IV 
C- Tipo I 
D- Tipo III 

 

 
 



 
Bado Type III 
A Bado type III lesion is a lateral dislocation of the radial head associated with a varus 
(apex 
lateral) fracture of the proximal ulna. This is the second most common pediatric 
Monteggia 
lesion.13,49,101,106,165 When an injury is characterized by an olecranon fracture and 
a lateral or 
anterolateral radiocapitellar dislocation but no radioulnar dissociation, the injury is not 
a true 
Monteggia lesion 


