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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Os tumores são estruturas geradas a partir do crescimento desordenado de células nas diferentes 
partes do corpo. Essa disfunção também acontece com os ossos. Os tumores podem se formar nos 
ossos resultando nos Tumores Ósseos Benignos e Tumores Ósseos Malignos. Basicamente, a 
diferença entre benignos e malignos está na agressividade desses tumores que podem se multiplicar 
mais rapidamente (ou lentamente) e podem afetar outros órgãos. 
A classificação desses tumores é bastante diversa e leva em consideração os tecidos produzidos 
pelos tumores.  

(Fonte: https://sbot.org.br) 
 
Relacione abaixo o conceito e o termo de tumores mais comuns conforme CBOT: 
 
I- Osteossarcoma 
II- Condossarcoma 
III- Tumor de Ewing (Sarcoma de Ewing)  
 
(   ) o tecido fundamental desse tipo de tumor é formado por cartilagem. Acomete principalmente 
adultos com mais de 30 anos, principalmente mulheres, e aparece com mais frequência em ossos 
longos e da pelve. 
(   ) é o segundo tipo de Tumor Ósseo Maligno mais comum e atinge mais comumente crianças. 
Qualquer osso pode ser acometido por esse tipo de câncer, mas é mais comum aparecer na região 
do fêmur e pelve. 
(   ) é o tipo mais comum de Tumor Ósseo Maligno primário. Atinge com mais frequência crianças, 
adolescentes e jovens adultos. Geralmente ocorre em ossos longos, como fêmur, ossos dos braços e 
da pelve. 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

a) I, II, III  
b) III, II, I 
c) II, I, III 
d) II, III, I 
e) III, I, II 

 
 
12. A dor tem grande prevalência e impacto no cotidiano do ortopedista. Nos serviços de pronto 
atendimento a dor é queixa em mais de 60% dos casos, além disso é a principal causa de 
readmissão hospitalar após cirurgias e a dor aguda pós-operatória é considerada um problema de 
saúde pública. 
 
Sobre a temática, analise a lacuna a ser completada: 
 
A __________________ implica na prática de mudar de um opioide para outro na tentativa de 
controlar melhor a dor ou reduzir os efeitos adversos (disfunção cognitiva, alucinações, delírio, 
mioclonia, náusea, vômito, constipação e hipotensão ortostática). A incidência dessa prática varia de 
15% a 40% 11,12.  
 
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE a lacuna na afirmação anterior: 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
a) Prescrição mista 
b) Rodízio de terapia 
c) Terapia Holística 
d) Rotação de opioide  
e) Práticas integrativas 
 
 

13. Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre os músculos que fazem parte do grupo de 
músculos flexores do braço: 
 

a) Tríceps braquial, bíceps braquial e braquirradial 
b) Bíceps braquial, tríceps braquial e braquial 
c) Tríceps braquial, bíceps braquial e deltóide 
d) Bíceps braquial, tríceps braquial e ancôneo 
e) Bíceps braquial, braquial e coracobraquial 

 
 
14. Leia com atenção a descrição do teste: 
 
O profissional instrui ao paciente que realize uma adução e rotação interna do membro superior a ser 
avaliado e pede ao paciente que coloque o dorso da mão na altura da região lombar. Após o 
profissional pede para que o paciente afaste o dorso da mão da lombar. Caso o paciente não consiga 
levar o braço até a posição ou não consiga afastá-lo da região lombar indica inflamação ou até 
mesmo ruptura do tendão do músculo subescapular. 

(Fonte: https://www.sanarsaude.com) 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que indica o nome do teste descrito: 
 

a) Teste de Gerber 
b) Teste de Patte 
c) Teste de Jobe 
d) Teste de Ortolani 
e) Teste de Tinel 

  
 

15.  O manguito rotador tem participação fundamental na síndrome do impacto do ombro. A síndrome 

do manguito rotador é muito comum, constitui da ruptura de um ou mais tendões e pode ser causada 
por fatores extrínsecos como intrínsecos, é constituído por quatro músculos.  
 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os quatro músculos que constituem a síndrome do 
manguito rotador: 
 

a) Esse grupo de músculos é formado pelo músculo bíceps braquial, tríceps braquial, braquial e 
coracobraquial 
b) Esse grupo de músculos é formado pelo músculo supraespinhal, infraespinhal, braquial e 
coracobraquial  
c) Esse grupo de músculos é formado pelo músculo supraespinhal, infraespinhal, redondo 
menor e subescapular.  
d) Esse grupo de músculos é formado pelo músculo bíceps braquial, tríceps braquial, redondo 
menor e subescapular.  
e) Esse grupo de músculos é formado pelo músculo supraespinhal, infraespinhal, redondo 
menor e bíceps braquial.  

 
 
16. É um distúrbio do desenvolvimento no qual há alterações do crescimento da parte interna da 
extremidade superior da tíbia, as quais levam a deformidades ósseas, causando curvatura para o 
exterior, com angulação ligeiramente abaixo do joelho. A deformidade consiste em uma tíbia vara e 
rotação interna da tíbia, bem como deformidade do fémur distal. 

(Fonte: https://www.abc.med.br) 



 

  

 
A respeito do distúrbio, assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

a) Doença de Sataliel 
b) Doença de Blount  
c) Doença de Ollier 
d) Doença de Erney 
e) Doença de Hermann 

 
 
17. Atualmente, definimos osteoporose como doença do esqueleto caracterizada pelo 
comprometimento da resistência e da qualidade óssea, predispondo a aumento do risco de fratura. As 
fraturas do quadril são as mais graves e ocorrem em fases mais tardias da doença. É uma doença 
metabólica do tecido ósseo, caracterizada por perda gradual de massa óssea, que enfraquece os 
ossos, por deterioração da microarquitetura tecidual, tornando-os mais frágeis e suscetíveis às 
fraturas. 

(Fonte: https://rbo.org.br) 
 
Sobre os fatores comportamentais apresentados em estudo da Revista Brasileira de Ortopedia, 
considerados de risco para desenvolver a osteoporose, assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Alcoolismo 
(   ) Tabagismo 
(   ) Sedentarismo 
(   ) Má nutrição 
(   ) Amenorreia induzida por excesso de exercícios 
 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) V, V, F, V, F 
b) F, V, F, V, F  
c) V, V, V, V, V 
d) V, V, V, F, F 
e) V, V, V, V, F 

 
18. Referente a fraturas do membro superior, correlacione os termos com suas definições: 
 
I- Fratura de Colles  
II- Fratura de Smith 
III- Fratura de Galeazzi  
IV- Fratura de Monteggia  
 
(   )é uma fratura do rádio distal causada por queda sobre punhos fletidos. 
(   )é a fratura da extremidade distal do rádio, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior.  
(  )é uma fratura da ulna que afeta a articulação com o rádio. Mais precisamente, é uma fratura do 
terço proximal da ulna com deslocamento da cabeça do rádio. 
(  )é uma fratura da região distal do rádio com ruptura da membrana interóssea e da ligação com 
a ulna, com subluxação da ulna. 
 
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) II, I, IV, III 
b) I, II, III, IV  
c) II, I, III, IV 
d) I, II, IV, III 
e) IV, III, II, I 

 
19. Doença que consiste na necrose avascular da cabeça do 2º metatarsal do pé causada pela 
diminuição da circulação sanguínea na região. A redução do suprimento sanguíneo nesta área pode 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fratura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Articula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(osso)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fratura
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(osso)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulna


 

  

 
ocorrer por traumas, lesões por sobrecarga ou impacto de repetição, entre outros fatores. Os 
principais sintomas são inchaço e dor no antepé.  

(Fonte: https://www.abtpe.org.br) 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre a doença descrita: 
 

a) Doença de Meet 
b) Doença de Freiberg 
c) Doença de Legg 
d) Doença de Pethers 
e) Doença de Stout 

 
20. Trata-se de uma tumoração benigna do nervo interdigital por compressão crônica, normalmente 
entre o 3º e o 4º dedos, que causa dor, sensação de formigamento, queimação ou choque na região 
plantar do pé. Os traumas repetitivos na parte anterior do pé, calçados de bico fino, contusões, 
fraturas e alterações anatômicas das articulações dos dedos são as principais causas da doença.   

(Fonte: https://www.abtpe.org.br) 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre a doença: 
 

a) Neuropatia periférica benigna 
b) Doença de Charcott 
c) Doença de Sever 
d) Síndrome do pé caído 
e) Neuroma de Morton 
 
 


