
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)  
 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que 

chega um guarda e diz: 

— Desça já daí! 

O bêbado desce e o guarda pergunta: 

— Quem é você? 

— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima! 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um ébrio. 

III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04. 

 

02. Pela imagem acima é possível concluir que: 

A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação. 

B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe 

deu zero na avaliação.  

C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro. 

D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se 

vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação. 

E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou 

melhor corrigi-la. 

 

03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que 

ocorre a predominância da função: 

A) poética 

B) metalinguística 

C) conativa 

D) expressiva 

E) fática 

 

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos 

concluir que: 

I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa; 

II. há registro de uma variante linguística social; 

III. há o registro da formalidade no uso da língua portu-

guesa. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta. 

 

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado 

acima seria: 

 

A) Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos. 

B) Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos. 

C) Nós erra, quem reclama, nós expulsa. 

D) Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa. 

E) Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos. 

 

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta. 

A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.  

B) Vou-me embora para Moreilândia.  

C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo 

pela manhã e tarde. 

D) Anita despediu-se, me beijando a face. 

E) Em tratando-se de negócios, João está sempre 

atento. 

 

07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”, 

temos: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva  

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 

C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 

D) Oração Subordinada Substantiva Predicativa 

E) Oração Subordinada Substantiva Apositiva 
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08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo 

consiste em uma sequência de expressões com estrutura idên-

tica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa 

INCORRETA. 

A) Mariana vende balas e biscoitos. 

B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e 

depois para a festa. 

C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e 

ficar famoso.  

D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e 

depois passasse no supermercado.  

E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter 

ido ao mercado. 

 

09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta 

todas as palavras separadas corretamente.  

A) sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a 

B) pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o 

C) ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to 

D) ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse 

E) pai, cog-no-me, ar-le-quim 

 

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alterna-

tiva correta. 

“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.” 

Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às 

figuras de linguagem: 

A) metonímia 

B) aliteração 

C) eufemismo 

D) hipérbole 

E) antítese  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Sabemos que Pernambuco está se preparando  para rece-

ber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a 

economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a 

serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quan-

do do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira 

montadora de automóveis no estado consiste em: 

A) Abreu e Lima 

B) Caruaru 

C) Igarassú 

D) Paulista 

E) Goiana 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco corresponde a: 

A) Des. Jones Figueirêdo Alves 

B) Des. José Fernandes de Lemos 

C) Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais 

D) Des. Jovaldo Nunes Gomes  

E) Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção 

 

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economica-

mente, a maior empresa brasileira em valor de mercado. 

A) Itaú 

B) Vale 

C) Bradesco 

D) Bando do Brasil 

E) Petrobras 

 

Considere o texto a seguir e responda a questão 14. 

Da manga rosa 

Quero gosto e o sumo. 

Melão maduro, sapoti, juá. 

Jaboticaba, teu olhar noturno; 

Beijo travoso de umbú cajá. 

Pele macia, 

Ai! carne de cajú! 

Saliva doce, doce mel, 

Mel de uruçú. 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vem me desfrutar! 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vou te desfrutar! 

Morena Tropicana, 

Eu quero teu sabor. 

Ai! Ai! Ioiô! Ioiô! 

 

14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio 

artístico brasileiro que é de autoria de: 

A) Chico César 

B) Zé Geraldo 

C) Caetano Veloso 

D) Maria Betânia 

E) Alceu Valença 

 

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EX-

CETO: 

A) Alceu Valença 

B) Nando Cordel 

C) Elba Ramalho 

D) Reginaldo Rossi 

E) Geraldo Azevedo 

 

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do 

Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno 

estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de: 

A) Recife 

B) São Lourenço da Mata 

C) Carpina 

D) Olinda 

E) Jaboatão dos Guararapes 

  

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010, 

está com uma população estimada em: 

A) 09.766 habitantes 

B) 11.132 habitantes 

C) 17.876 habitantes 

D) 23.445 habitantes 

E) 27.090 habitantes 
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia 

corresponde a: 

A) moreirense 

B) moreilano 

C) moreiense 

D) moreilense 

E) moreilanense 

 

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) Valdemar Peixoto de Luna  

B) Antonio Primo de Queiroz  

C) Jose Miranda Filho 

D) João Angelim Cruz 

E) Jeser de Sa Vieira 

 

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se cami-

nho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pes-

soa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se per-

cebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expres-

são de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que 

apresenta uma artista plástica brasileira: 

A) Clara Nunes 

B) Anita Malfatti 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Clarice Lispector 

E) Cecília Meireles 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Com relação às Lesões Ligamentares do Tornozelo, pode-

se afirmar CORRETAMENTE que: 

A) As do Tipo I e II devem ser tratadas de modo con-

servador. 

B) As do Tipo II devem ser tratadas de modo cirúrgico. 

C) A deambulação precoce constitui o cuidado inicial. 

D) Em atletas, as d o Tipo III devem ser tratadas com 

bandagens de esparadrapo. 

E) Estão entre as amais raras em relação às lesões de 

outras articulações. 

 

22. Com relação à Anatomia e Fisiologia , identifique a única 

opção INCORRETA , relativa aos Meniscos: 

A) São estabilizadores rotacionais. 

B) Sua função é desconhecida; por isso, uma meniscec-

tomia total traz prejuízo à articulação do joelho. 

C) Sua função é essencial para a atuação normal do joe-

lho. 

D) Ajudam a distribuir o líquido sinovial por toda a ar-

ticulação. 

E) Funcionam como enchedores,para compensar a in-

congruência articular do joelho. 

 

23. Considere o seguinte Caso Clínico : certo trabalhador 

sofreu queda de um telhado, caindo em pé sobre o solo, não 

conseguindo mais apoiar-se sobre o membro inferior esquer-

do. Ao exame físico, apresenta edema e equimose no retropé, 

com dor local intensa à palpação. Diante desta situação clíni-

ca, deve-se suspeitar primeiramente de: 

A) Fratura da base do 5º metatarso 

B) Fratura de metatarso 

C) Fratura de calcâneo 

D) Fratura de falanges 

E) Distensão do ligamento tibiofibular anterior 

 

24. As Fraturas do Colo do Fêmur deslocadas na criança são 

melhor tratadas  por meio de: 

A) Osteossíntese sem reduzir a fratura 

B) Redução fechada e Gesso Pelvipodálico 

C) Tração Contínua durante duas semanas 

D) Somente tração até consolidar 

E) Redução e osteossíntese 

 

25. Após a Redução de uma fratura fechada de Tíbia, a dor 

deve diminuir consideravelmente. Em caso de persistência da 

queixa dolorosa, pode estar ocorrendo: 

A) Isquemia 

B) Pseudo-artrose 

C) Infecção óssea 

D) Artrite Infecciosa 

E) Necrose óssea 

 

26. Identifique dentre as opções abaixo a que se constitui na 

melhor Incidência Radiológica para se visualizar a superfície 

articular da Glenoide: 

A) Oblíqua 

B) Axilar 

C) Ântero-posterior 

D) Perfil escapular 

E) Ântero-posterior em rotação externa 

 

27. Qual das alternativas abaixo apresenta a ocasião ideal 

para operar uma Fratura Maleolar? 

A) Após 07 dias 

B) Após 05 dias 

C) Após 48 horas 

D) Nas primeiras 06 a 08 horas após o trauma 

E) Após 24 horas 

 

 28. Sobre exame ultrassonográfico do ombro, assinale a 

alternativa correta. 

A) É o exame de escolha para o diagnóstico da “capsu-

lite adesiva do ombro” (ombro congelado). 

B) Apresenta a vantagem de ser exame não invasivo e 

de baixo custo. No entanto, tem como desvantagem 

ser um exame “operador dependente”. 

C) O diagnóstico da “artropatia do manguito rotador” é 

estabelecido por este método. 

D) A lesão de Bankart, presente nas luxações recidivan-

tes anteriores é claramente demonstrável por este 

método. 

E) Apresenta boa confiabilidade para o diagnóstico de 

lesões do manguito rotador independente do tama-

nho da lesão. 
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29. Sobre fraturas de clavícula em crianças, assinale a alterna-

tiva correta. 

A) O terço interno (proximal) raramente sofre fraturas, 

e frequentemente os fragmentos se mantêm unidos 

pelos ligamentos costo claviculares que estão intac-

tos. 

B) O tratamento da fratura de clavícula em recém-

nascidos, decorrente de trauma obstétrico, é a imobi-

lização toracobraquial (Velpeau) por 30 dias. 

C) As fraturas em “galho verde” desviadas do terço 

médio, em crianças acima de 6 anos, frequentemente 

requerem redução fechada sob anestesia geral. 

D) Devido a suas características anatômicas, o terço la-

teral (distal) da clavícula é o mais vulnerável a fratu-

ras. 

E) Faz parte do exame radiológico obrigatório em cri-

anças com suspeita de fratura de clavícula, a radio-

grafia em AP com inclinação cefálica de 30°. 

 

30. Em relação às fraturas do côndilo lateral do úmero em 

crianças, assinale a alternativa correta. 

A) O tratamento cirúrgico, quando indicado, deve ser 

realizado com placa moldável e parafusos de peque-

nos fragmentos. 

B) Deformidade em varo grave e pseudoartrose são 

complicações observadas nos casos em que o trata-

mento não foi adequado. 

C) Fraturas do côndilo lateral são provocadas por queda 

com o cotovelo em extensão associado a mecanismo 

em valgo ou varo. 

D) Fraturas do côndilo lateral são fraturas articulares, 

que atingem a placa epifisária provocando uma lesão 

do tipo III de Salter-Harris. 

E) O afastamento entre o côndilo lateral e o úmero, 

sendo superior a 1 cm, leva a se considerar a fratura 

como desviada. 

 


