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CIRURGIA DE MÃO

01. Todos abaixo são pontos anatômicos de compressão na síndrome do túnel cubital, EXCETO:
A) Arcada de Struthers.
B) Ligamento de Osborne.
C) Aponeurose do flexor ulnar do carpo.

D) Fáscia tricipital.
E) Arcada de Frohse.

02. O teste de Durkan é utilizado para o diagnóstico da síndrome do
A) pronador.
B) túnel radial.
C) interósseo posterior.

D) túnel do carpo.
E) desfiladeiro torácico.

03. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável em um paciente com queixa dolorosa de forte intensidade na região
subungueal do indicador direito, de caráter progressivo e que piora com a variação de temperatura?
A) Cisto mucoso
B) Tumor glômico
C) Encondroma

D) Hemangioma
E) Osteocondroma

04. Que região da mão NÃO apresenta alteração sensitiva na síndrome do túnel do carpo?
A) Polpa digital do indicador
B) Polpa digital do polegar
C) Metade radial do dedo anular
D) Região dorsal da falange distal do indicador
E) Eminência tênar
05. O teste de Watson verifica a integridade de um dos seguintes ligamentos:
A) Escafossemilunar.
B) Lunopiramidal.
C) Anular.

D) Rádio semilunar longo.
E) Rádio escafo capitato.

06. A doença de Preiser refere-se à necrose avascular do osso
A) escafoide.

B) semilunar.

C) piramidal.

D) pisiforme.

E) trapézio.

07. Todos são critérios de La Fontaine para definir as fraturas instáveis da extremidade distal do rádio, EXCETO:
A) Desvio dorsal > 30°.
B) Cominuição dorsal.
C) Fratura intra-articular radiocarpal.

D) Fratura da ulna.
E) Idade > 60 anos.

08. Qual das complicações abaixo é a menos frequente após o tratamento conservador da fratura da extremidade distal
do rádio?
A) Lesão do extensor longo do polegar
B) Pseudoartrose
C) Consolidação viciosa
D) Distrofia simpático reflexa de Sudeck
E) Síndrome ombro-mão
09. Nas lesões dos tendões flexores, a reparação das polias A2 e A4 é fundamental para uma boa recuperação funcional,
estando localizada, respectivamente, nas zonas
A) 1 e 2.

B) 2 e 2.

C) 1 e 1.

D) 3 e 4.

E) 4 e 5.

10. Que desvio angular dorsal é aceitável nas fraturas transversas diafisárias do 2° metacarpeano, NÃO se necessitando
de redução?
A) 20°

B) 10°

C) 30°

D) 0°
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E) 15°
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11. No diagnóstico diferencial das patologias do canto ulnar, uma das alternativas abaixo está INCORRETA. Assinalea.
A) Lesão do complexo da fibrocartilagem triangular
B) Subluxação do extensor ulnar do carpo
C) Neurite de Wartenberg
D) Artrite piso piramidal
E) Tendinite do flexor ulnar do carpo
12. Os tendões extensor longo do polegar e abdutor longo do polegar localizam-se, respectivamente, nos seguintes
compartimentos dorsais do punho:
A) 3° e 2°.

B) 1° e 2°.

C) 1° e 3°.

D) 3° e 1°.

E) 2° e 3°.

13. Qual é o tumor ósseo mais frequente na mão?
A) Encondroma
B) Osteocondroma
C) Osteossarcoma

D) Condrossarcoma
E) Osteoma osteoide

14. Quando se imobiliza a mão, deve-se manter a articulação metacarpo falangeana em flexão de
A) 30 a 50.

B) 40 a 50.

C) 50 a 60.

D) 70 a 90.

E) 40 a 80.

15. No tratamento do dedo em gatilho, usualmente é realizada a abertura da polia
A) A1.

B) A2.

C) C1.

D) C2.

E) A3.

16. Na síndrome de Ehlers-Danlos, NÃO se observa uma das características abaixo. Assinale-a.
A) Aumento da elasticidade da pele
B) Hiperfrouxidão ligamentar
C) Fragilidade óssea com osteopetrose
D) Fragilidade da pele
E) Cicatrizes cutâneas em “papel de cigarro”
17. Todas são manifestações clínicas da osteogênese imperfeita, EXCETO
A) fragilidade esquelética.
B) esclera azulada.
C) surdez.

D) rigidez articular.
E) dentinogênese imperfeita.

18. Qual é o osso longo mais frequentemente fraturado na criança?
A) Clavícula

B) Rádio

C) Úmero

D) Ulna

E) Fêmur

19. Que músculo é acometido em sua origem, no cotovelo de tenista?
A) Extensor radial longo do carpo
B) Ancôneo
C) Extensor longo dos dedos
D) Extensor radial curto do carpo
E) Braquiorradial
20. O diagnóstico radiológico de uma deformidade em DISI, na projeção lateral, é verificado por meio da medição do
ângulo escafo-semilunar. Qual é o valor normal desse ângulo?
A) 10-20°

B) 10-50°

C) 30-60°

D) 30-40°

E) 20-50°

21. A amplitude de movimento normal da flexão e extensão do punho, respectivamente, é de
A) 80-70°.

B) 90-60°.

C) 80-45°.
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D) 90-70°.

E) 70-70°.

CIRURGIA DE MÃO

22. A artropatia de Charcot pode ser encontrada em todas as condições citadas abaixo, EXCETO em
A) Diabetes.

B) Mal de Hansen.

C) Sífilis.

D) Poliomielite.

E) Paraplegia.

23. Em qual estágio da classificação de Lichtman, encontra-se um paciente portador de doença de Kienbock, com
radiografia mostrando colapso do semilunar, com a manutenção da altura carpal e sem rotação fixa do escafoide?
A) I

B) II

C) IIIA

D) IIIB

E) IV

24. Todas são características do osteoma osteoide, EXCETO:
A) Faixa etária de 10-25 anos.
B) Geralmente menor que 1 cm de diâmetro.
C) Localiza-se próximo à superfície articular ou na região cortical.
D) Mais frequentemente encontrado no úmero e rádio.
E) O quadro doloroso é aliviado com o uso de aspirina.
25. Qual é a deformidade congênita mais encontrada na mão?
A) Polidactilia

B) Sindactilia

C) Clinodactilia

D) Sinfalangismo

E) Camptodactilia

26. Todas abaixo são indicações formais para o tratamento cirúrgico de osteoartrose da articulação Interfalangeana
Distal (IFD) na mão, EXCETO
A) dor persistente e que não regride com medicação.
B) presença de cisto mucoso.
C) aspecto estético da mão.
D) instabilidade dolorosa.
E) deformidade com limitação funcional.
27. Qual é o principal método de tratamento cirúrgico na osteoartrose da IFD da mão?
A) Artrodese
B) Artroplastia por ressecção
C) Prótese de silicone
D) Prótese de fibra de carbono
E) Artroplastia com interposição tendinosa
28. Qual é o sinal ou sintoma que mais precocemente aparece na síndrome compartimental de Volkmann?
A) Palidez
B) Cianose
C) Ausência de pulso radial
D) Edema dos dedos
E) Dor à extensão passiva do dedo médio
29. Quais são os músculos inervados pelo nervo axilar?
A) Deltoide e redondo menor
B) Deltoide e redondo maior
C) Redondo maior e menor
D) Grande peitoral e subescapular
E) Grande peitoral e supraespinhal
30. Assinale, respectivamente, músculo(s) e nervo(s) que, quando afetado(s), leva(m) à condição chamada de escápula
alada.
A) Infraespinhal/supraescapular
B) Grande dorsal / tóraco dorsal
C) Serrátil anterior /torácico longo
D) Intercostais /intercostais
E) Subescapular /subescapular superior e inferior
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31. Qual das alternativas abaixo NÃO é uma indicação absoluta de reimplante no membro superior, assumindo que o
segmento amputado esteja em condições favoráveis?
A) Amputação de múltiplos dedos
B) Amputação do polegar
C) Amputações em criança (qualquer segmento)
D) Amputação em múltiplos níveis
E) Amputação ao nível do punho
32. Qual é o fator mais importante para a recuperação da sensibilidade após uma microneurorrafia digital?
A) Idade
B) Sexo
C) Nível da lesão
D) Lesões tendinosas associadas
E) Intervalo de tempo entre dia da lesão e reparação
33. Uma fratura completa na cintura do escafoide é classificada, segundo Herbert, de tipo
A) B1.

B) B2.

C) A1.

D) A2.

34. Com relação à contratura de Dupuytren, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Está associada a diabetes, alcoolismo crônico e tabagismo.
B) O polegar e anular são os dedos mais frequentemente acometidos.
C) É mais frequente no homem.
D) Quanto mais precoce seu início, maior a agressividade da doença.
E) Pode ocorrer a simultaneidade com a doença de Peyronie.
35. A síndrome de Mannerfelt, na artrite reumatoide, refere-se à rotura do tendão do
A) extensor longo do polegar.
B) flexor profundo do indicador.
C) flexor longo do polegar.
D) extensor radial longo do carpo.
E) extensor curto do polegar.
36. O retalho de Moberg é utilizado para a cobertura da
A) região tênar.
B) região dorsal e radial da mão.
C) polpa digital do indicador.
D) extremidade distal do polegar.
E) região volar da falange proximal do indicador.
37. O enxerto livre de pele total é indicado nas seguintes condições, EXCETO
A) reparações de face.
B) sindactilias.
C) reconstruções de pálpebras.
D) reconstruções de orelha.
E) reparações temporárias.
38. Qual das alternativas abaixo apresenta uma desvantagem dos enxertos de pele total?
A) Menor resistência aos traumatismos
B) Maior frequência de hiperpigmentação da área doadora
C) Maior frequência de discromia
D) Intensa retração secundária
E) Limitação das áreas doadoras
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E) B3.
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39. Segundo Mathes e Nahai, o retalho muscular com dois pedículos dominantes, em que cada um é suficiente para
suprir todo o músculo, é classificado como
A) Tipo I.

B) Tipo II.

C) Tipo III.

D) Tipo IV.

E) Tipo V.

40. Ainda, de acordo com a classificação de Mathes e Nahai, são exemplos do tipo IV todos os músculos abaixo citados,
EXCETO
A) extensor longo do hálux.
B) flexor longo do hálux.
C) oblíquo externo.
D) tibial anterior.
E) grande dorsal.
41. Em relação aos retalhos fasciocutâneos ao seu pedículo vascular, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Escapular --------------------- artéria circunflexa escapular
B) Segundo dedo do pé -------- artéria segunda metatársica dorsal
C) Lateral do braço ------------- artéria radial colateral
D) Inguinal ----------------------- artéria circunflexa inguinal superficial
E) Fáscia temporal -------------- artéria temporal superficial
42. Todas são sinais de Kanavel, EXCETO
A) atitude em flexão do dedo.
B) dor à extensão passiva do dedo.
C) edema fusiforme do dedo.
D) dor à palpação da região anterior do dedo, projeção da bainha tendinosa.
E) necrose superficial da pele na região anterior.
43. Qual é o patógeno mais comumente encontrado em uma lesão no dorso da mão, decorrente de um murro na boca, e
o ferimento ocasionado pelo choque com o dente?
A) Streptococcus pyogenes
B) Eikenella corrodens
C) Aeromonas hydrophila
D) Staphylococcus aureus
E) Pasteurela multocida
44. Qual é a complicação mais frequente em uma liberação aberta do dedo em gatilho?
A) Infecção
B) Lesão nervo digital
C) Lesão do tendão flexor superficial do dedo
D) Lesão do tendão flexor profundo do dedo
E) Lesão de músculo intrínseco
45. Qual dos testes abaixo indica a presença de alterações na cabeça longa do bíceps?
A) Speed

B) Patte

C) Neer

D) Mill

E) Cozen

46. Qual é o tempo de imobilização e proteção de uma determinada região após uma reparação nervosa?
A) Uma semana
B) Duas semanas
C) Três semanas
D) Cinco semanas
E) Dois meses
47. Paciente portador de anemia falciforme e acometido de osteomielite hematogênica aguda. Assinale a alternativa que
contém o agente etiológico mais frequente nessa condição clínica.
A) Salmonella sp
B) Streptococcus do grupo B
C) Staphylococcus aureus

D) Haemophilus
E) Streptococcus pneumoniae
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48. Todas as síndromes abaixo entram no diagnóstico diferencial de uma cervicobraquialgia discal, EXCETO
A) Síndrome de Pancoast.
B) Síndrome do túnel do carpo.
C) Síndrome da periartrite do ombro.
D) Síndrome da fossa supraclavicular.
E) Síndrome de Vaughn-Jackson.
49. Qual das condições abaixo sugere um mau prognóstico na evolução e recuperação de um paciente portador de
paralisia obstétrica?
A) Ausência de reflexos
B) Síndrome de Horner
C) Fratura de clavícula
D) Fratura úmero proximal
E) Alteração motora distal ao cotovelo
50. Qual é a ação dos músculos lumbricais nos dedos da mão?
A) Flexão da metacarpo falangeana e extensão das interfalangeanas
B) Extensão da metacarpo falangeana e flexão das interfalangeanas
C) Flexão da metacarpo falangeana e das interfalangeanas
D) Extensão da metacarpo falangeana e das interfalangeanas
E) Flexão somente da metacarpo falangeana
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ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas
de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos
exigidos para a especialidade.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o
Número de Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um CartãoResposta com seu Número de Inscrição impresso.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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