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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
A linha traçada pelo longo eixo femoral e a linha traçada pelo 
longo eixo tibial chamam-se 
 
(A) eixo mecânico do membro inferior. 
(B) ângulo Q. 
(C) eixo anatômico do membro inferior. 
(D) ângulo de TRILLAT. 
(E) linha de KLEIN. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
Na deformidade de Sprengel, é correto afirmar que 
 
(A) a escápula situa-se em posição inferior em relação 

à caixa torácica. 
(B) é comum a ausência total de um ou mais músculos 

escapulares. 
(C) a incapacidade funcional sempre é grave. 
(D) a cabeça do paciente frequentemente está desviada 

para o lado afetado. 
(E) um ossículo, o osso omovertebral, está presente 

praticamente em todos os casos. 
 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
No desvio ulnar grave das articulações metacarpofalangeanas 
na mão reumatoide, é correto afirmar que a principal força 
deformante é causada pelo 
 
(A) mecanismo extensor. 
(B) ligamento colateral ulnar. 
(C) encurtamento da musculatura interóssea. 
(D) ligamento transverso. 
(E) tendão flexor. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
Quanto ao condrossarcoma primário, é correto afirmar que 
 
(A) é de abordagem estritamente cirúrgica, pois não 

responde bem à rádio e quimioterapia. 
(B) responde bem somente à quimioterapia adjuvante. 
(C) responde bem somente à radioterapia adjuvante. 
(D) responde bem à rádio e quimioterapia adjuvantes. 
(E) só responde bem à rádio e quimioterapia adjuvantes 

em tumores de baixa agressividade. 
 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Na doença de Kienbock, é correto afirmar que o tratamento de 
escolha para os estágios I e II de Litchman associado à variante 
ulna minus é 
 
(A) alongamento da ulna. 
(B) encurtamento do rádio de 2 mm. 
(C) encurtamento do rádio de 4 mm. 
(D) encurtamento do rádio associado a alongamento da 

ulna. 
(E) artroplastia de ressecção do punho. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
A fratura em crescente do anel pélvico ocorre por mecanismo  

(A) de compressão lateral. 
(B) de compressão anteroposterior. 
(C) combinado de compressão anteroposterior e 

cisalhamento vertical. 
(D) de cisalhamento vertical. 
(E) de distração. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de 
mosaicoplastia ou transplante autólogo de condrócitos no 
joelho. 
 
(A) Idade acima de 45 anos. 
(B) Defeitos osteocondrais maiores que 4 cm2. 
(C) Lesão condral tipo II e III na classificação 

artroscópica de Outerbridge. 
(D) Lesão condral em pacientes com eixo mecânico 

alterado. 
(E) Defeito osteocondral bem definido e rodeado por 

cartilagem normal. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
Quanto à osteoporose senil, é correto afirmar que 
 
(A) é mais frequente em homens. 
(B) caracteriza-se por perda acelerada de massa óssea. 
(C) apresenta cálcio sérico normal. 
(D) apresenta nível diminuído de PTH. 
(E) apresenta níveis de fósforo muito aumentados. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
Acerca da fratura exposta da tíbia, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A osteossíntese intramedular é o método de escolha 

para tratamento do tipo III B de Gustillo et al. 
(B) A osteossíntese com placas e parafusos é a melhor 

alternativa de tratamento. 
(C) Os aminoglicosídeos devem ser associados às 

cefalosporinas no tratamento dos tipos II e III de 
Gustillo et al. 

(D) A cobertura de partes moles deve ser obtida na 
primeira semana após o trauma, com rotação de 
retalhos, enxertia cutâneo ou fechamento primário 
tardio da ferida. 

(E) A fixação definitiva da fratura é sempre a melhor 
opção. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
Na fratura do colo femoral da criança, o (a) 
 
(A) tipo I de Delbet corresponde a um traço de fratura 

transcervical. 
(B) fixação interna estável está indicada em todos os 

casos tipo II de Delbet. 
(C) trauma de baixa energia é responsável pela maioria 

dos casos. 
(D) tipo III de Delbet desviado, está indicado à redução 

incruenta e imobilização gessada. 
(E) tipo mais associado à pseudartrose é o I. 

 


