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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco centésimos) cada, 

devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 15/12/2020, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 09/01/2021 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 03, de 11/01/2020 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 

ORTOPEDISTA

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Qual a finalidade da manobra de 

ADSON?   

 

A) Avaliar compressão do nervo mediano. 

B) Avaliar integridade do Tendão Supra 

Espinhal. 

C) Avaliar a permeabilidade da artéria sub 

clávia. 

D) Avaliar permeabilidade da artéria 

vertebral. 

 

 

02) Qual das manobras abaixo listadas tem 

por objetivo avaliar Displasia do 

desenvolvimento do quadril em Recém 

Nascidos:  

 

A) Barlow 

B) Trendelemburg 

C) McMurray 

D) Tinel 

 

 

03) A lesão de hemimedula (Síndrome de 

Brown-Sequard) caracteriza-se por: 

 

A) Motricidade diminuída, Reflexos 

exaltados, alteração somente sensitiva. 

B) Motricidade ausente, Reflexos ausentes, 

sensibilidade ausente. 

C) Motricidade diminuída de um lado, 

Reflexos aumentados ipsilateralmente, 

sensibilidade dolorosa comprometida contra 

lateral. 

D) Motricidade normal, Reflexos normais e 

sensibilidade ausente em um dos lados. 

 

 

04) Nos casos de suspeita clínica de 

Episisiólise Proximal do Fêmur, as 

radiografias nas posições AP e Lowenstein 

(posição de rã) constituem importante 

ferramenta diagnóstica. De acordo com 

Southwick, o ângulo considerado normal nas 

radiografias em AP é:  

 

 

A) 90° 

B) 145° 

C) 10° 

D) 60° 

 

 

05) Nas fraturas Supra Condilianas do 

cotovelo na criança classificadas como 

Gartland III, qual a conduta e manobra 

realizada para redução respectivamente? 

 

A) Tratamento cirúrgico, manobra de 

Lachman. 

B) Tratamento conservador, manobra de 

Gerber. 

C) Tratamento conservador, manobra de 

Spurling. 

D) Tratamento cirúrgico, manobra de Jones. 

 

 

06) Nas fraturas do 1/3 distal do Úmero no 

adulto, as placas ortogonais devem 

apresentar entre si, visando maior 

estabilidade, um ângulo de:  

 

A) 90° 

B) 60° 

C) 30° 

D) 45° 

 

 

07) Nas fraturas de crianças com lesões da 

placa epifisária, em qual sub tipo da 

classificação de Salter e Harris aparece o 

sinal (triângulo) de Thurston-Holland? 

  

A) Tipo III 

B) Tipo II 

C) Tipo I 

D) Tipo IV 

 

 

08) No paciente com traumatismo 

raquimedular, a manobra de exame físico 

que detecta o término de choque medular é:  

 

A) Sinal de Babinski positivo. 

B) Reflexo Cremastérico positivo. 

C) Teste de Oppennheim positivo. 

D) Reflexo Bulbocavernoso presente. 
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09) De acordo com a classificação de 

Gustilo e Anderson para fraturas expostas, 

uma lesão de 2 cm de comprimento, com 

fratura segmentar de ossos longos, sem 

comprometimento vascular, classifica-se 

como:  

 

A) Grau III A. 

B) Grau II. 

C) Grau I. 

D) Grau III C. 

 

 

10) Um paciente politraumatizado avaliado 

em sala de emergência, com fratura exposta 

dos membros inferiores, pneumotórax a 

direita, TCE e fratura de coluna cervical, o 

primeiro cuidado a ser realizado é:  

 

A) Alinhamento dos membros fraturados. 

B) Drenagem do tórax.  

C) Estabilização de coluna cervical e 

manutenção de vias aéreas. 

D) Avaliação neurológica. 

 

 

11) Qual das opções abaixo descreve uma 

fratura dos ossos da perna classificadas 

como 44 B2 de acordo com a AO? 

 

A) Fraturas em espiral. 

B) Fraturas transversas. 

C) Fraturas com cunha anguladas. 

D) Fraturas segmentares. 

 

 

12) Nas fraturas do Pilão tibial, fechadas, 

com edema 3+/4+, sem alterações de 

perfusão, a conduta inicial recomendada é:  

 

A) Fixação interna com placa e parafusos. 

B) Fixação interna com haste intra-medular 

bloqueada. 

C) Imobilização com tala gessada até 

tratamento definitivo. 

D) Fixação externa para controle de danos. 

 

 

13) Nas fraturas transtrocanterianas, um 

dispositivo de fixação amplamente utilizado 

é a placa conhecida como DHS (Dinamic 

Hip Screw). De acordo com estudos 

biomecânicos, o DPA (distância ponta 

ápice) ou TAD (Apex tip distance) do 

parafuso deslizante deve ser de, no máximo: 

 

A) 25 mm 

B) 37 mm 

C) 42 mm 

D) 50 mm 

 

 

14) A melhor opção de tratamento, dentre as 

listadas abaixo, para fraturas 

Subtrocantéricas é:  

 

A) Placas DHS. 

B) Hastes céfalo medulares.   

C) Placas Medoff. 

D) Parafusos canulados 7.0 mm. 

 

 

15) Paciente do sexo masculino, 8 anos, 

admitido no pronto atendimento da 

ortopedia com Fratura Supra Condiliana 

Cotovelo direito, com perda de pulso. Qual a 

conduta inicial a ser realizada: 

  

A) Solicitação de ultrassonografia Doppler 

arterial. 

B) Arteriografia imediata e acionar a equipe 

de cirurgia vascular. 

C) Redução aberta imediata para reparo 

vascular. 

D) Redução e estabilização da fratura para 

observar perfusão. 

 

 

16) Avaliando-se a anatomia vascular do 

úmero proximal, qual artéria é a principal 

responsável pelo seu suprimento:  

 

A) Artéria arqueada. 

B) Artéria circunflexa Umeral Posterior. 

C) Artéria circunflexa Umeral Anterior. 

D) Artéria Supra Escapular. 

 

 

17) As fraturas de Monteggia caracterizam-

se por: 

   

A) Fratura da Ulna com luxação da cabeça 

do radio. 

B) Fratura do Radio com lesão de 

articulação radio-ulnar distal. 

C) Fratura do punho com lesão de 

membrana interóssea. 
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D) Fratura de processo Coronóide. 

 

 

18) Nas Síndromes Compartimentais agudas 

pós traumáticas, os sinais clínicos iniciais 

são:  

 

A) Ausência de pulsos distais. 

B) Enrijecimento do compartimento 

envolvido, com dor à manipulação passiva. 

C) Palidez cutânea. 

D) Rush cutâneo. 

 

 

19) A Tenossinovite de De Quervain 

caracteriza-se por: 

 

A) Tenossinovite do tendão extensor comum 

dos dedos. 

B) Tenossinovite dos tendões abdutor longo 

e extensor curto do 1º dedo. 

C) Tenossinovite do tendão flexor longo do 

polegar. 

D) Tenossinovite do tendão flexor 

superficial do 2º dedo. 

 

 

20) De acordo com a classificação de 

Enneking, o tumor de células gigantes 

classifica-se como:  

 

A) B1. 

B) B2. 

C) B3. 

D) Maligno Intracompartimental IA. 

 

 

21) A osteocondrite de KÖHLER acomete o 

seguinte osso:  

 

A) Navicular. 

B) Calcâneo. 

C) Polo inferior da patela. 

D) Côndilo umeral. 

 

 

22) Na fratura de Bennet, o desvio é causado 

devido ação dos seguintes tendões: 

 

A) Extensor comum e Flexor comum do 

polegar. 

B) Flexor radial do carpo e Extensor do 

polegar. 

C) Adutor do polegar e Flexor do 1º dedo. 

D) Abdutor longo do polegar e Adutor do 

polegar. 

 

 

23) Ao avaliar um recém-nascido na 

enfermaria da pediatria, o pediatra solicita 

sua avaliação devido dor e ausência de 

movimento nas mãos em Membro superior 

direito do paciente, com reflexo de Moro 

presente e reflexo de preensão ausente. Com 

essa descrição, estamos diante de uma 

Paralisia Obstétrica chamada: 

 

A) Paralisia de Erb-Duchenne. 

B) Paralisia de Claude Bernard-Horner. 

C) Paralisia de Klumpke. 

D) Paralisia de Sunderland. 

 

 

24) A Síndrome de Grisel caracteriza-se por: 

  

A) Luxação não traumática do Atlas sobre 

C2. 

B) Luxação traumática do Atlas sobre C2. 

C) Luxação não traumática de C2 sobre C3. 

D) Fratura de processo ondontóide de C2. 

 

 

25) Crianças avaliadas com dores em 

joelhos, com radiografias normais e marcha 

claudicante, qual(is) exame(s) abaixo deve 

(m) ser solicitado (s) inicialmente:  

 

A) PCR e VHS. 

B) Radiografias de Bacia em AP e 

Lowenstein. 

C) Cintilografia óssea. 

D) Artrografia de joelhos. 

 

 

26) A cirurgia de McLaughlin no ombro é 

indicada em qual patologia: 

  

A) Reparo de Lesão de bankart. 

B) Reparo de Lesão de Hill Sachs. 

C) Reparo de luxação recidivante anterior. 

D) Reparo de luxação recidivante posterior. 

 

 

27) No exame físico do tornozelo, o teste da 

gaveta posterior tem a finalidade de avaliar:  

 

A) Mobilidade da articulação talocalcânea. 

B) Integridade do ligamento deltoide. 
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C) Integridade dos ligamentos da 

sindesmose tíbiofibular distal. 

D) Integridade do ligamento fibulotalar 

anterior. 

  

 

28) O Índice de Caton-Deschamps, utilizado 

para mensuração de altura da patela, 

descreve como patela alta o valor: 

 

A) 1,3 

B) 1,1 

C) 1,2 

D) 1,0  

 

 

29) Nas lesões do anel pélvico por 

mecanismo de cisalhamento da articulação 

sacro ilíaca, o vaso mais comumente lesado, 

podendo levar a choque hipovolêmico, é:  

 

A) Artéria Ilíaca comum. 

B) Artéria pudenda. 

C) Artéria sacral mediana. 

D) Artéria glútea superior. 

 

 

30) Na fratura-Luxação de Lisfranc, a 

classificação modificada por Hardcastle 

onde ocorre incongruência total de toda a 

articulação é do tipo:  

 

A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

 

LEGISLAÇÃO SUS 

  

31) Segundo a Lei 8080/90, que dispõe, 

dentre outros fatores, sobre as condições 

para a promoção, proteção, e recuperação da 

saúde, é CORRETO afirmar que o Sistema 

Único de Saúde - SUS: 

 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. O Sistema Único de Saúde - SUS 

não poderá jamais ter a participação da 

iniciativa privada, mesmo que em caráter 

complementar. 

II. As ações e serviços públicos de 

saúde que integram o Sistema Único de 

Saúde – SUS, respeitarão a igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

III. O Sistema Único de Saúde – SUS 

respeitará a integralidade da assistência, 

entendida como um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

IV. O Sistema Único de Saúde respeitará a 

divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário e a participação da 

comunidade. 

 

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e 

IV. 

B) Estão corretas apenas as afirmativas II e 

III. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, 

III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

III. 

 

 

32) Segundo a Lei 8080/90,  que dispõe, 

dentre outros fatores, sobre as condições 

para a promoção, proteção, e recuperação da 

saúde são princípios do SUS – Sistema 

Único de Saúde. 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. Universalidade; Integralidade. 

II. Vigilância Epidemiológica e Sanitária. 

III. Participação da Comunidade. 

IV. Proteção do meio ambiente. 

 

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e 

IV. 

B) Está correta apenas a afirmativa I. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, 

III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

III. 

 

 

33) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, Capítulo II, entende-se 

por Integralidade da Assistência:  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

B) Acesso universal aos serviços de saúde 

sem distinção de raça, condição social, sexo, 

escolaridade. 

C) Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática. 

D) Regionalização e Hierarquização da rede 

de serviços de saúde. 

 

 

34) De acordo com a Portaria 2.436/17, que 

aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, recomenda-se que as Unidades 

Básicas de Saúde funcionem de acordo com 

os seguintes parâmetros:  

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Carga horária mínima de 40 horas 

semanais, no mínimo 5 dias da semana, 12 

meses do ano, possibilitando acesso 

facilitado à população. 

B) Carga horária mínima de 30 horas 

semanais, no mínimo 5 dias da semana, 12 

meses do ano, possibilitando acesso 

facilitado à população, com a oferta de ações 

e procedimentos apenas de Padrão Essencial 

às necessidades da população. 

C) As equipes que atuam na atenção básica 

deverão garantir a oferta de ações e 

procedimentos de Padrão Essencial e 

Ampliado, considerando as necessidades e 

demandas de saúde das populações em cada 

localidade. 

D) Os serviços dos Padrões Essenciais, bem 

como os equipamentos e materiais 

necessários, devem ser garantidos 

igualmente para todo o país, buscando 

uniformidade de atuação da Atenção Básica 

no território nacional. 

 

 

35) Segundo a Portaria 2.436/17, que aprova 

a Política Nacional de Atenção Básica, são 

atribuições comuns a todos os membros das 

equipes que atuam na Atenção Básica, sobre 

Nasf-AB, é CORRETO afirmar:  

 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

I. Constitui uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar composta por categorias de 

profissionais da saúde, complementar às 

equipes que atuam na Atenção Básica. 

II. Formada por diferentes ocupações 

(profissões e especialidades) da área da 

saúde, atuando de maneira integrada para 

dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) 

aos profissionais das equipes de Saúde da 

Família e de Atenção Básica. 

III. Espera-se que a equipe do Nasf-AB atue 

integralmente no dia a dia das Unidades 

Básicas de Saúde e trabalhem de forma 

horizontal, interdisciplinar com os demais 

profissionais, garantido a longitudinalidade 

do cuidado na prestação de serviços diretos à 

população. 

IV. Os diferentes profissionais devem 

compartilhar saberes, estabelecer seu 

processo a partir de problemas, demandas e 

necessidades de saúde de pessoas e grupos 

sociais em seus territórios, bem como a 

partir de dificuldades dos profissionais de 

todos os tipos de equipes que atuam na 

Atenção Básica em suas análises e manejos. 

 

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e 

IV. 

B) Está correta apenas a afirmativa I. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, 

III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

II. 

 

 

36) O Decreto 7.508/2011, que regulamenta 

a Lei 8080/90 e dispõe sobre a organização 

do Sistema Único de Saúde - SUS dentre 

outras providências, determina que para ser 

instituída, uma Região de Saúde deve 

conter, no mínimo, ações e serviço. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A)Atenção Primária e Atenção Ambulatorial 

Especializada.  

B)Vigilância em Saúde. 

C)Atenção à Educação e Moradia.  

D)Urgência e Emergência, Atenção 

Psicossocial e Hospitalar. 

 

 

37) O Artigo 200 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, 

destaca a competência do Sistema Único de 
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Saúde definindo que dentre outras 

atribuições o SUS deve: 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. Controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse à saúde e 

participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunológicos, 

hemoderivados e outros insumos. 

II. Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

III. Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. 

IV. Controlar e fiscalizar as construções 

civis para determinar moradias com 

qualidade térmica, água potável e 

saneamento básico. 

 

A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II 

e III.  

B) Está correta apenas a afirmativa I. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, 

III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

II. 

 

 

38) A Lei 8142/90, dispõe, dentre outros 

fatores,  sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A participação da comunidade no Sistema 

Único de Saúde - SUS, dar-se-á por meio 

dos Conselhos de Saúde e Conferências de 

Saúde. Sobre os Conselhos de Saúde é 

CORRETO afirmar:  

 

A) Órgão colegiado que reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

B) A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde será estabelecida 

conforme o número de serviços disponíveis 

no município. 

C) Órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, 

atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros.  

D) Órgão colegiado composto por 

representantes usuários dos serviços de 

saúde, atua na formulação de estratégias e 

no controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros. 

 

 

39) O artigo 198 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, 

determina que as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado seguindo, dentre outras, 

as seguintes diretrizes: 

 

Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. Descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo. 

II. Estabelecer Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários para o Servidor Público Municipal. 

III. Atendimento integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais. 

IV. Participação da Comunidade. 

 

A) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

IV. 

B) Está correta apenas a afirmativa II. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III 

e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

II. 

 

 

40) A Lei 8142/90, dispõe, dentre outros 

fatores,  sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A participação da comunidade no Sistema 

Único de Saúde - SUS, dar-se-á por meio 

dos Conselhos de Saúde e Conferências de 

Saúde. Sobre as Conferências de Saúde é 

CORRETO afirmar: 

 

 Leia as afirmativas e a seguir assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

I. Reunir-se-ão a cada quatro anos com 

a representação dos vários segmentos 

sociais. 



 

 
Cargo: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – ORTOPEDISTA (Edital nº 03/2020)  7 

 

II. Organizadas a cada quatro anos para 

avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes. 

III. Atuam em caráter permanente e 

deliberativo, como um órgão colegiado 

composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões 

serão homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do 

governo. 

IV. Elaboram os Planos de Saúde dos 

Municípios os quais estão inseridos, 

definindo os Salários, Cargos e Carreira dos 

Servidores Públicos.  

 

A) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

IV. 

B) Está correta apenas a afirmativa II. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III 

e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


