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Prova Teórica 

1 -O centro cirúrgico é uma unidade hospitalar considerada crítica do ponto de 

vista clínico, tecnológico e principalmente microbiológico. Dessa forma, os 

profissionais que atuam nessas unidades, em particular os profissionais de 

enfermagem, devem ter todo cuidado para garantir menor risco possível de 

contaminação. Correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para 

baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.: 

(1)Assepsia  (2)Antissepsia  (3) Desinfecção  (4) Esterilização 

 

( ) Processo de destruição de todas as formas de vida de microrganismo, 

inclusive os patogênicos e esporulados. 

( ) Compreende todas as medidas de controle da disseminação da infecção, pela 

destruição dos microrganismos patogênicos, com exceção dos esporulados. 

( ) Conjunto de técnicas com o objetivo de reduzir a microbiota sobre 

determinadas estruturas orgânicas, geralmente pele e mucosa. 

( ) Conjunto de técnicas que têm como objetivo evitar a presença de 

microrganismos em locais que não os contêm. 

A) 1,3,4,2 

B) 4,3,2,1 

C) 4,2,3,1 

D) 3,1,2,4 

E) 1,2,3,4 

2 – As articulações possuem origem embrionária no: 

A) Mesoderma. 

B) Endoderma. 

C) Ectoderma 

D) Nenhuma das alternativas estão incorretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas.  

 

3 - Sobre o código de ética e bioética da ética do estudante de medicina, assinale 

a afirmativa que incorreta: 

A) É permitido ao estudante de medicina divulgar informação sobre assunto 

médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. 

B) O estudante de medicina deve respeitar a privacidade, que contempla, 

entre outros aspectos, a intimidade e o pudor dos pacientes. 

C) A quebra de sigilo médico é de responsabilidade do médico assistente, 

sendo esse ato vedado ao acadêmico de medicina. 

D) O estudante guardará sigilo a respeito das informações obtidas a partir da 

relação com os pacientes e com os serviços de saúde. 

E) O estudante de medicina deve manusear e manter sigilo sobre 

informações contidas em prontuários, papeletas, exames e demais folhas 

de observações médicas, assim como limitar o manuseio e o 
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conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas a sigilo 

profissional. 

4 – Qual dos ossos não fazem parte do esqueleto axial ? 

A) Crânio  

B) Coluna vertebral 

C) Costelas 

D) Esterno 

E) Escápula 

5 - São estruturas intra-articulares, exceto: 

  A) o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial; 

  B) o ligamento da cabeça do fêmur;  

  C) os ligamentos colaterais  

  D) os meniscos lateral e medial; 

  E) os discos articulares. 

6 - O músculo tríceps sural, constituído pelos músculos gastrocnêmios e sóleo, 

situa-se no compartimento posterior superficial da perna, dá o volume da 

panturrilha e promove a flexão plantar, seu tendão espesso e forte insere-se no 

________________ e é suscetível a lesão.  

A) tálus; 

B) calcâneo; 

C) cuboide; 

D) navicular; 

E) cuneiforme lateral; 

 

7 - Aumenta a estabilidade articular do joelho, respectivamente, lateral e 

medialmente:  

A) os tendões da pata de ganso (= pes anserinus) e o trato iliotibial; 

B) o trato iliotibial e os tendões da pata de ganso (= pes anserinus);  

C) os ligamentos cruzados anterior e posterior; 

D) os ligamentos colaterais tibial e fibular; 

E) o tendão do músculo quadríceps femoral e ligamento da patela 

 

8 - Em fraturas reduzidas e estáveis podemos optar pelo gesso como uma boa 

forma de imobilização. O ideal em uma fratura do rádio distal, por exemplo, seria 

imobilizar uma articulação proximal e distal para que haja uma melhor 

consolidação. Nesse contexto, aponte qual imagem demonstra a forma correta 

de imobilização de uma fratura estável no rádio.  
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A) 1 

B) 2 

C) n.d.a 

D) n.d.a 

E) n.d.a 

9 - Qual dos seguintes ossos é conhecido por ter uma má vascularização e por 

isso traz maior preocupação quanto ao processo de consolidação óssea? 

A) tíbia proximal 

B) patela 

C) cintura do escafóide 

D) diáfise do fêmur 

E) capítulo do úmero 

10 - Uma das barreiras utilizada para o controle da disseminação de micro-

organismos no ambiente hospitalar é o uso de luvas. Considerando-se a técnica 

correta de calçar e descalçar luvas estéreis, deve-se: 

A) ao abrir o pacote de luvas, posicionar a abertura do envelope para baixo 

e o punho para cima, 

B) após abrir o pacote, tocar somente na parte interna, evitando encostar os 

dedos nas luvas estéreis. 

C) com a mão não enluvada segurar uma das luvas pela dobra do punho, 

pois é a parte que irá aderir à pele ao calçá-la. 

D) ao enluvar uma das mãos, ajustar a luva aos dedos, ao contorno das 

mãos e punho com auxílio da mão não enluvada. 

E) após o uso das luvas, removê-las, segurando-as pela parte interna do 

punho e puxando-as em direção aos dedos. 
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Prova Prática 

 

Resposta mínima aceitável 

Maléolo Lateral 
 

Rádio 
 

Esterno 
 

Clavícula 
 

Metatarsos 
 

Costelas 
 

Fêmur 
 

Ulna 
 

Vertebras Lombares 
 

Sacro 
 

Mandíbula 
 

Cabeça do Fêmur 
 

Tíbia 
 

Úmero 
 

Escapula 
 

Frontal 
 

Falanges da mão 
 

Fíbula 
 

Vértebras cervicais 
 

Metacarpos 
 

Maléolo Medial 
 

Osso do Quadril 
 

Ossos Nasais 
 

Trocanter Maior 
 

Patela 
 

Zigomático 
 

Ossos carpais 
 

   

 


