PROCESSO SELETIVO 2019 – RESIDÊNCIA
MÉDICA E ESPECIALIZAÇÃO
Edital nº 001/2019

ENTRADA COM PRÉ-REQUISITO
PROVA 03
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e um questionário de percepção desta prova.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Quem fala semeia. Quem escuta, colhe.” Pitágoras
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas até
que o último termine sua prova, devendo todos assinar a ata de sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre
candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, óculos escuros, protetor auricular, o porte e utilização mesmo que desligados,
de aparelhos celulares ou similares, pager, beep, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Mesmo que autorizado
por exercício de cargo ou função, não será permitido o porte de armas, durante a realização da prova. Findo o prazo limite
de realização das provas, os candidatos deverão entregar os cadernos de provas e as Folhas de Respostas devidamente
preenchidos e assinados.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 1º de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha de Cirurgia Plástica e
Ortopedia com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, todas
perfeitamente legíveis, e um questionário de percepção desta prova.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que
ele tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

CIRURGIA PLÁSTICA E ORTOPEDIA

QUESTÃO 1
Em relação às fraturas expostas, assinale a alternativa
correta.

QUESTÃO 6
São deformidades presentes na paralisia obstétrica total,
exceto:
A) Ombro aduzido.
B) Cotovelo fletido.
C) Antebraço supinado.
D) Posição não funcional da mão.

A) A classificação de Gustilo somente deve ser
aplicada após debridamento da ferida cirúrgica
em uma fratura exposta.

QUESTÃO 7

B) Nos homens, ocorrem com mais frequência
na mão.

Em relação à amplitude de movimento articular, durante a
extensão do punho, assinale a alternativa correta.

C) As fraturas Gustilo tipo 1 e 2 apresentam
incidências aproximadas.
D) O sistema de Gustilo não estima o risco de
infecção nas fraturas da tíbia.
QUESTÃO 2
Em relação ao exame neurológico, uma motricidade
diminuída na região comprometida e normal nos demais
segmentos corresponde a

A) A articulação mediocarpal participa com maior
amplitude que a radiocarpal.
B) A articulação radiocarpal participa com maior
amplitude que a mediocarpal.
C) A articulação mediocarpal participa com a mesma
amplitude que a radiocarpal.
D) As articulações mediocarpal e radiocarpal
participam com amplitudes aleatórias.

A) compressão medular.

QUESTÃO 8

B) lesão da artéria espinal anterior.

Sobre o ligamento de Grayson, assinale a alternativa
correta.

C) lesão centromedular.
D) lesão radicular.
QUESTÃO 3
Em relação aos ligamentos do punho, qual dos ligamentos
a seguir leva uma rica vascularização para o semilunar?
A) Rádio-semilunar.
B) Rádio-escafo-semilunar.
C) Rádio-cárpico dorsal.
D) Rádio-escafocapitato.
QUESTÃO 4
No exame de um paciente com uma lesão do ligamento
escafo-semilunar, o teste de Watson será positivo quando
o escafoide subluxar na direção
A) medial.
B) palmar.
C) lateral.

A) Localiza-se volar ao pedículo vásculo-nervoso.
B) A zona mais resistente se situa na falange
proximal.
C) Suas fibras possuem trajeto oblíquo.
D) Participa
da
estabilização
interfalangeanas.

articular

das

QUESTÃO 9
Em relação à inervação da mão, assinale a alternativa
correta.
A) O músculo abdutor longo do polegar é inervado
pelo nervo mediano.
B) O músculo abdutor curto do polegar é inervado
pelo nervo radial.
C) O músculo extensor ulnar do carpo é inervado
pelo nervo radial.
D) O músculo adutor do polegar é inervado pelo
nervo mediano.

D) dorsal.
QUESTÃO 10
QUESTÃO 5
A lesão do tendão extensor central em sua inserção na
base da falange média corresponde a dedo em
A) martelo.
B) botoeira.
C) pescoço de cisne.
D) gatilho.

Em uma osteossíntese volar com placa e parafuso,
o limite distal do rádio é conhecido como
A) linha de Shenton do punho.
B) linha d´água.
C) ângulo em lágrima.
D) índice de Destot.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 16

Em relação às consolidações viciosas do rádio, assinale a
alternativa incorreta.

As articulações mais envolvidas no início da artrite
reumatoide são, pela ordem decrescente,

A) Nem todas as consolidações se beneficiam com o
tratamento cirúrgico.

A) articulações metacarpofalangenas, punhos, pés e
ombros.

B) A perda da amplitude de movimento pode ser
causada por distrofia simpático reflexa.

B) punhos, articulações metacarpofalangeanas, pés
e ombros.

C) A perda de força não faz parte da tríade clássica
dos sintomas.

C) ombros,
punhos,
metacarpofalangeanas e pés.

D) A maioria das alterações biomecânicas se deve
ao encurtamento do rádio.

D) pés, articulações metacarpofalangenas, ombros e
punhos.

articulações

QUESTÃO 12

QUESTÃO 17

Em relação à circulação sanguínea dos ossos do carpo,
assinale a alternativa correta.

Em relação à paralisia braquial obstétrica, assinale a
alternativa correta.

A) No semilunar, existem dois tipos de variação
anatômica em sua circulação.

A) Na classificação por região acometida, o fator
tempo é considerado.

B) 92% dos semilunares recebem vasos no lado
ventral.

B) Na paralisia tipo Erb-Duchene, não há perda da
movimentação do ombro e do cotovelo.

C) Fraturas do colo do capitato não cursam com
necrose da sua cabeça.

C) A paralisia tipo Klumpke é a mais frequente.

D) O capitato recebe vasos em sua parte distal.
QUESTÃO 13
Em relação à origem dos tumores conforme a localização
no osso, qual dos tumores a seguir é tipicamente
encontrado na região epifisária?
A) Condrossarcoma.
B) TCG.
C) Osteoblastoma.
D) Encondroma.
QUESTÃO 14
As metástases na mão, apesar de incomuns, situam-se,
na maioria dos casos, nas(os)

D) O sinal do tocador de trombeta (ou do corneteiro)
pode ser observado tanto na criança com paralisia
parcial quanto na com paralisia total.
QUESTÃO 18
No desenvolvimento embrionário das mãos, os dedos
estarão formados e inteiramente separados por volta do
A) 26º dia.
B) 33º dia.
C) 52º dia.
D) 68º dia.
QUESTÃO 19
Qual é o nome da síndrome caracterizada por anomalias
torácicas, ausência parcial do músculo peitoral maior e
sindactilia?

A) metacarpeanos.

A) Síndrome de Apert.

B) falanges proximais.

B) Síndrome de Poland.

C) falanges médias.

C) Síndrome de Felty.

D) falanges distais.

D) Síndrome de constrição anular.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 20

Em relação aos tumores na mão, assinale a alternativa
incorreta.

Qual das síndromes compressivas a seguir é diagnóstico
diferencial com a tenossinovite de De Quervain?

A) O cisto sinovial é o tumor mais frequente na mão.

A) Síndrome do túnel radial.

B) O xantoma é o segundo tumor mais frequente na
mão.

B) Síndrome de Wartenberg.

C) Os lipomas são mais frequentes no sexo feminino.
D) O tumor glômico é frequentemente encontrado
em trabalhadores braçais.

4

C) Síndrome compressiva do nervo cutâneo lateral
do antebraço.
D) Síndrome do túnel do carpo.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 28

No teste do pivô (pivot shift), deve-se colocar o antebraço em

O mecanismo de fratura do escafoide é flexão

A)
B)
C)
D)

pronação e realizar a extensão do cotovelo.
pronação e realizar a flexão do cotovelo.
supinação e realizar a extensão do cotovelo.
supinação e realizar a flexão do cotovelo.

QUESTÃO 22
A lesão das bandeletas laterais do mecanismo extensor
dos dedos, zona 1, produzirá uma deformidade em
A)
B)
C)
D)

pescoço de cisne.
botoeira.
martelo.
garra.

QUESTÃO 23
Os músculos lumbricais têm origem nos flexores
A) profundos e inserção nas bandas laterais do
aparelho extensor.
B) profundos e inserção na banda central do aparelho
extensor.
C) superficiais e inserção nas bandas laterais do
aparelho extensor.
D) superficiais e inserção na banda central do
aparelho extensor.
QUESTÃO 24
O músculo adutor do polegar é inervado pelo nervo
A)
B)
C)
D)

mediano.
ulnar.
radial.
interósseo anterior.

QUESTÃO 25
Na embriologia do membro superior, a região responsável
pelo desenvolvimento anteroposterior do membro é a(o)
A)
B)
C)
D)

mesoderma somático.
crista ectodérmica apical (CEA).
zona de atividade polarizada (ZPA).
wingless-type (Wnt).

QUESTÃO 26
O ramo da artéria radial que nutre de 70% a 80% do polo
proximal do escafoide é o ramo
A)
B)
C)
D)

lateral.
medial.
dorsal.
volar.

QUESTÃO 27
A paralisia de Erb acomete as raízes de
A)
B)
C)
D)

A) palmar com desvio ulnar do punho.
B) palmar com desvio radial do punho.
C) dorsal com desvio ulnar do punho.
D) dorsal com desvio radial do punho.
QUESTÃO 29
A dissociação escafolunar do punho é uma instabilidade
do tipo
A) não dissociativa do carpo.
B) dissociativa do carpo.
C) complexa do carpo.
D) adaptativa do carpo.
QUESTÃO 30
A sindactilia é classificada por Swanson como um(a)
A) falha de formação das partes.
B) falha de diferenciação das partes.
C) duplicação.
D) subcrescimento.
QUESTÃO 31
O dedo em gatilho congênito acomete mais comumente o
A) polegar.
B) indicador.
C) dedo médio.
D) anular.
QUESTÃO 32
A estrutura frequentemente interposta na luxação
complexa da articulação metacarpofalângica dos dedos
é a(o)
A) ligamento natatório.
B) tendão flexor superficial.
C) músculo interósseo.
D) placa volar.
QUESTÃO 33
Na lesão de Stener, a estrutura que impede a cicatrização
do ligamento colateral ulnar é a(o)
A) placa volar.
B) aponeurose abdutora.
C) aponeurose adutora.
D) ligamento natatório.

C5 e C6.
C6 e C7.
C7 e C8.
C8 e T1.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 40

O tumor ósseo benigno mais comum da mão é o

O tecido conjuntivo denso e forte que envolve o fascículo
nervoso e o protege de traumatismos e compressões
externas é o

A) osteoma osteoide.
B) encondroma.
C) osteoblastoma.
D) cisto ósseo aneurismático.
QUESTÃO 35
O padrão de vascularização do semilunar mais associado
à doença de Kienbock é o do tipo
A) X.
B) Y.

A) mesoneuro.
B) epineuro.
C) perineuro.
D) endoneuro.
QUESTÃO 41
O teste de Adson é útil para avaliar a permeabilidade da
artéria

C) I.

A) subclávia.

D) T.

B) axilar.
C) braquial.

QUESTÃO 36
O plexo braquial, na região cervical, passa entre os
músculos
A) esternocleidomastoideo e escaleno anterior.
B) escaleno anterior e escaleno médio.

D) braquial profunda.
QUESTÃO 42
Na deformidade de Madelung, o defeito de crescimento
da fise ocorre em qual região do rádio distal?

C) escaleno médio e escaleno posterior.

A) Ulnar e dorsal.

D) escaleno posterior e trapézio.

B) Ulnar e volar.
C) Radial e dorsal.

QUESTÃO 37
Na compressão neurológica verdadeira, as alterações
nervosas mais comuns são relativas ao comprometimento
do tronco
A) superior do plexo braquial.
B) médio do plexo braquial.
C) inferior do plexo braquial.
D) posterior do plexo braquial.
QUESTÃO 38

D) Radial e volar.
QUESTÃO 43
Quanto à sindactilia, assinale a alternativa correta.
A) É bilateral em menos de 5% dos casos.
B) É mais comum em mulheres.
C) Na forma completa, sempre ocorre fusão óssea
das falanges.
D) Pode aparecer de forma isolada ou fazer parte de
uma síndrome.

O nervo interósseo anterior inerva os músculos flexor
A) longo do polegar, flexor profundo dos dedos
indicador e médio e pronador quadrado.
B) longo do polegar, flexor profundo dos dedos
indicador e médio e pronador redondo.

QUESTÃO 44
A camptodactilia é mais comum no
A) II dedo.

C) longo do polegar, flexor profundo dos dedos II ao
V e pronador quadrado.

B) III dedo.

D) profundo dos dedos II ao V e pronador redondo.

D) V dedo.

C) IV dedo.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 45

A garra ulnar é caracterizada por

Na fratura supracondiliana do úmero distal em crianças, a
lesão do nervo radial ocorre com mais frequência quando
o desvio é

A) hiperextensão das articulações metacarpofalângicas
e interfalângicas.
B) hiperextensão das articulações metacarpofalângicas
e flexão das interfalângicas.
C) flexão das articulações metacarpofalângicas e
interfalângicas.
D) flexão das articulações metacarpofalângica e
extensão das interfalângicas.
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A) posteromedial.
B) posterolateral.
C) anteromedial.
D) anterolateral.

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
O questionário a seguir visa averiguar a percepção da prova do Processo Seletivo de Residência Médica e
Especialização Multiprofissional Santa Casa BH 2019 nos âmbitos do nível de dificuldade e qualidade das
questões.
Gentileza assinalar as alternativas correspondentes à sua opinião na FOLHA DE RESPOSTAS –
QUESTIONÁRIO SANTA CASA.
QUESTÃO 1
Qual é o grau de dificuldade desta prova?
A) Muito fácil
B) Fácil
C) Médio
D) Difícil
E) Muito difícil
QUESTÃO 2
Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A) Menos de uma hora.
B) Entre uma e duas horas.
C) Entre duas e três horas.
D) Entre três e quatro horas.
E) Quatro horas, e não consegui terminar.
QUESTÃO 3
Os enunciados das questões da prova estavam claros e objetivos?
A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.
QUESTÃO 4
As informações / instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?
A) Sim, até excessivas.
B) Sim, em todas as questões.
C) Sim, na maioria das questões.
D) Sim, mas somente em algumas questões.
E) Não, em nenhuma das questões.
QUESTÃO 5
Considerando os conteúdos das questões da prova, você percebeu que:
A) Não estudou, ainda, a maioria deles.
B) Estudou alguns  deles,  mas  não  os  aprendeu.
C) Estudou a  maioria  deles,  mas  não  os  aprendeu.
D) Estudou  e  aprendeu  muitos  desses  conteúdos.
E) Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

GABARITO
(VERSÃO DO CANDIDATO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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B

C

D

A

B

C

D

A
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C
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B

C

D

A

B

C

D
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A
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C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

