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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto “Polo Médico do Recife” a seguir: 

 

Polo Médico do Recife 
 

O Recife dispõe de um polo médico, que é considerado o primeiro de todo o Norte/Nordeste e o segundo do 

Brasil em qualidade, modernidade e avanço tecnológico, ficando atrás apenas do polo da cidade de São Paulo. 

Formado por 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos por imagem, esse polo médico oferece um 

total de 8,2 mil leitos e atende a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas/dia, a maioria usuários dos planos de saúde. 

Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia em 2002, segundo estudo do Instituto de 

Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) da Universidade Federal de Pernambuco, a mão de obra de 20,8 mil pessoas na 

cidade. Considerando-se, também, a mão de obra de outras empresas diretamente ligadas ao polo, esse total chega a 

34,7 mil empregos formais em três mil estabelecimentos nas áreas de hotelaria, transporte, escritórios, informática, 
entre outras. 

Além de sua importância para a economia do Estado, o polo médico do Recife se destaca, sobretudo, pela oferta 

de serviços médico-hospitalares com alto padrão de especialização. Tanto isso é verdade que é graças ao polo que 

Pernambuco dispõe, hoje, de mais aparelhos de tomografia computadorizada do que países como o Canadá ou a 

França. Os hospitais recifenses são dotados de instalações e equipamentos dos mais avançados, e muitos deles têm até 

helipontos. 

Boa parte dos hospitais e clínicas médicas que integram o polo médico do Recife está localizada entre os 

bairros do Derby e Ilha do Leite. Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, 

patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. Os clientes do polo se situam nas faixas de renda A, B e C, associados 

aos planos ou seguros saúde. A maioria dos hospitais e unidades instalados no local não atende pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
O Polo Médico do Recife surgiu entre o final dos anos de 1970 e início dos 1980, quando os primeiros médicos 

decidiram instalar suas clínicas no bairro da Ilha do Leite. A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a 

proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Pernambuco. As clínicas foram-se multiplicando, vieram os primeiros hospitais (como o Albert Sabin e João XXIII) e a 

consolidação do polo. 

Além dos serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar, o Polo Médico do Recife agrega outras 

atividades complementares, como as de informática e software, vendas de produtos farmacêuticos, manutenção de 

equipamentos, organizações educacionais e de pesquisa, associações profissionais, empresariais e de classe. 
 

Disponível em: http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-

recife&catid=26&Itemid=184. (Adaptado) 

 
01. Após a leitura do texto “Polo Médico do Recife”, conclui-se que 
 
A) Recife, de todas as cidades brasileiras, é a que possui o melhor avanço tecnológico na área médica. 

B) Recife se destaca por apresentar um polo médico que atende exclusivamente usuários de classe social alta, gerando 

desconforto na população de menos poder aquisitivo. 

C) a maioria dos atendimentos nos hospitais é de usuários particulares, enquanto os de plano de saúde são minoria. 

D) o polo médico do Recife gera emprego em todas as áreas, facilitando a vida dos pernambucanos. 

E) o estado de Pernambuco supera alguns países estrangeiros no que se refere à aquisição de aparelhos de tomografia 

computadorizada. 
 

02. Ainda sobre o texto “Polo Médico do Recife”, é CORRETO afirmar que 
 
A) todos os hospitais pernambucanos, pertencentes ao polo médico, possuem helipontos. 

B) o polo médico do Recife surgiu nos fins da década de 70 e início da de 80, quando médicos se instalaram em local próximo 

ao Hospital Albert Sabin e João XXIII. 

C) o polo médico se volta apenas para a execução de serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar. 

D) o polo médico teve suas origens com o aparecimento de clínicas que depois se multiplicaram e com a instalação dos 

primeiros hospitais implantados na Ilha do Leite. 

E) Pernambuco detém o melhor polo médico no que se refere à qualidade, modernidade e avanço tecnológico, superando o 

estado de São Paulo. 

 

03. Analisando-se o texto “Polo Médico do Recife”, 
 

I. encontra-se, no trecho “Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia...”, a vírgula que foi 
empregada para separar o aposto. 

II. no trecho “Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, 

oftalmologia e hepatologia...”, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma 

função sintática. 

http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184
http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184
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III. registra-se, no trecho “A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital 

Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco.”, o uso dos dois-

pontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I, apenas. 

 

04. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses NÃO apresenta o mesmo significado do termo sublinhado? 
 
A) Você tem a mente flexível. (maleável) 

B) Devemos ter pensamentos otimistas. (positivos)  D) Precisamos cumprir nossas metas. (objetivos) 

C) Aprendemos que tudo na vida é efêmero. (duradouro) E) Os erros diários são os futuros acertos. (cotidianos) 

 

05. Sobre a Grafia das palavras, é INCORRETO afirmar que, na frase 
 
A) A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o Estado de Pernambuco, a palavra “perda” está grafada 

corretamente. 
B) Os Assistentes de Saúde têm enfarte quando recebem os seus contracheques, a palavra “enfarte” também pode ser grafada 

assim: infarto, infarte. 

C) Moro numa casa geminada onde há muitos germes, a palavra “geminada” está grafada corretamente. 

D) Não pertube! Gente doente, a palavra “pertube” está grafada corretamente. 

E) Só os pobres de coração cometem estupros, a palavra “estupros” está corretamente grafada. 

 

Leia o texto a seguir: 
 

ELEIÇÕES 2014 

 

Passada a Copa do Mundo, chegou a hora de torcermos pelo Brasil de outra forma: torcer por educação e 

saúde de mais qualidade, torcer por políticos que honrem nossos votos. Voto não é moeda de troca para interesses 

pessoais, mas poder de mudança e melhorias. O que foi de bom no governo passado deve continuar e, de preferência, 

ser incrementado. O que foi de ruim deve mudar em nome do bem da coletividade. Para isso, é necessário conhecer a 

plataforma de governo, além da vida pregressa dos candidatos às eleições. Uma vez eleito, o candidato deve ser 

fiscalizado, cobrado do que foi prometido em época de campanha. O voto não é um gesto único, mas estende-se por 

todo o mandato. Temos que nos comprometer com nossas escolhas. 
Disponível em: http://rabiscosdiversos.blogspot.com.br/ 

 
06. No texto “ELEIÇÕES 2014”, 
 

I.  encontra-se a palavra “saúde” acentuada porque o “u” tônico forma um hiato. 

II.  registra-se a presença dos termos “único” e “políticos” que recebem acento por serem proparoxítonos. 
III.  identificam-se os termos “preferência” e “necessário”, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. 

IV.  tem-se o termo “além”, acentuado por ser um oxítono terminado em EM. 
 
Estão CORRETOS os itens 
 
A) I, II e IV, apenas. B) I, II e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

07. No trecho “O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato.”, o pronome oblíquo átono SE 

encontra-se depois do verbo, resultando em uma ênclise.  

 Qual alternativa abaixo apresenta ERRO quanto à Colocação Pronominal? 
 
A) Nunca o vi solicitando voto. 
B) Vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha. 

C) Deus abençoe-os, candidatos vencedores das últimas eleições! 

D) Quando se terá a certeza do cumprimento das promessas feitas pelos candidatos? 

E) Ontem me decepcionei com as notícias que circularam sobre a Petrobras. 
 
08. Analisando-se os pensamentos abaixo: 
 

I.  As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. (Santo Ambrósio) 

II.  Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. (Autor desconhecido) 
 
encontram-se conectores que ligam, respectivamente, orações 
 
A) independentes e exprimem adição de pensamentos. 

B) independentes e exprimem oposição de pensamentos.  D) dependentes e exprimem oposição de pensamentos. 

C) independentes e exprimem conclusão de pensamentos. E) dependentes e exprimem conclusão de pensamentos. 
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09. Sobre o pensamento “O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros.” (Mark Twain), analise os 

itens abaixo: 
 

I.  O termo “la” completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição. 

II.  O termo “felicidade” completa o sentido do verbo “multiplicar” regido da preposição “a”. 

III.  Os verbos “multiplicar” e “dividir” exigem complemento regido de preposição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas. 

 

10. Analise os itens abaixo: 
 

I.  No pensamento "O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens 
grandes." (Autor desconhecido), os termos sublinhados são adjetivos que se referem ao substantivo “homens” e 

concordam com ele em gênero e número. 

II.  No pensamento “As únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às 

outras.” (Albert Schweiter), o adjetivo “úteis” exige um complemento, no caso os termos “às outras” para 

completar seu sentido. 
III.  No pensamento “Nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por 

perto.” (Ruth E. Renkel), o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito “uma luz”. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

1.  Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

2.  Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
3.  Participação da comunidade. 

4.  O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os itens 1 e 4 estão incorretos. 
B) O item 1 está incorreto.  D) Apenas o item 2 está correto. 

C) Os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos. 

 

12. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 35, dispõe sobre a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
 

1.  Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

2.  A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

3.  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo. 

4.  É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público. 

5.  Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 

para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 

B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.  D) Os itens 4 e 5 estão incorretos. 

C) Os itens 1, 4 e 5 estão incorretos. E) Os itens 1 e 5 estão incorretos. 
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13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a 

reintegração é o reingresso no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente 
 
A) do término do período de afastamento. 

B) do término do período de disponibilidade.  D) do término do período de licença-prêmio. 

C) de decisão administrativa ou judiciária. E) do término do pedido de remoção. 

 

14. O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a 

vacância do cargo público, que ocorre mediante 

 

A) disponibilidade.  B) reversão. C) substituição. D) promoção. E) licença.  

 

15. Conforme estabelece a Lei Federal Nº 8.080/1990, são objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS: 
 

1.  a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
2.  a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

3.  a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

4.  a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O item 1 está incorreto. 

B) Os itens 1 e 3 estão corretos.  D) Os itens 2 e 4 estão incorretos. 

C) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos. 

 

16. Considerando o Decreto Presidencial Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

B) Para ser instituída, a Região de Saúde não precisa conter ações e serviços de vigilância em saúde. 
C) Região de Saúde corresponde a uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. 

D) São considerados portas de entrada do SUS os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de 

agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. 

E) Rede de Atenção à Saúde compõe um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 

17. Fundamentado nos enunciados do Relatório de Belmont (1978), o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James 

Childress, em 1979, publicaram o livro Princípios da Ética Biomédica, que oferece uma análise sistemática dos 

princípios morais, relevantes à ética em pesquisa com seres humanos e como base de uma teoria bioética consistente. 

De acordo com esses autores, os princípios são: 
 

A) integralidade, equidade, justiça e beneficência. 

B) autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.  D) equidade, beneficência, não maleficência e justiça. 

C) autonomia, beneficência, não maleficência e equidade. E) autonomia, justiça, beneficência e integralidade. 

 

18. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 

exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado. 

B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. 
C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas 

em suas atividades laborais. 

D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso destas. 

E) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter apenas lixeira provida de sistema de abertura 

sem contato manual. 
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19. Conforme o Plano Estadual de Saúde, o governo de Pernambuco implantou o SANAR (Programa para 

Enfrentamento das Doenças Negligenciadas). Sobre as doenças negligenciadas incluídas no programa, analise os 

itens abaixo: 
 

1.  HIV/AIDS e sífilis 

2.  Tuberculose, doença de Chagas e tracoma 
3.  Geo-helmintíases e filariose 

4.  Sífilis e hepatite 

5.  Hanseníase e esquistossomose 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 

B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.  D) Os itens 2, 3 e 5 estão corretos. 

C) Os itens 3, 4 e 5 estão incorretos. E) Os itens 4 e 5 estão incorretos. 
 

20. Sobre o que dispõe a Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise os itens abaixo: 
 

1.  A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS 

2.  Os princípios que regem a organização do SUS 

3.  As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

4.  O planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa 
 
Estão CORRETOS 

 

A) 1 e 2. B) 1, 2 e 3. C) 1 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Em uma fratura cominutiva na qual os fragmentos se encontram unidos, são usualmente chamados de 

 

A) fratura de Galeazzi. 

B) fratura em pizza.  

C) fratura de Barton. 

D) fratura em trauma. 

E) fratura saco de osso. 

 

22. Em um paciente com ruptura de ligamento fibroso de articulação, é CORRETO afirmar que ele teve 

 
A) fratura completa. 

B) distensão. 

C) entorse. 

D) luxação. 

E) estiramento. 

 

23. A coluna vertebral está dividida nas seguintes regiões: 
 

A) cabeça / tronco / membro / cóccix 

B) cervical / torácica / lombar / sacro / cóccix 

C) sacro / cervical / torácica / cóccix / lombar 
D) cabeça / tronco / braços / pernas 

E) lombar / torácica / cervical / sacro / cóccix 

 

24. A Atadura gessada, após ser emergida na água, entra em processo de endurecimento, apresentando uma reação  
 

A) que libera calor, sendo denominada de exotérmica. 

B) que retém calor, sendo denominada de inxotérmica.  

C) que libera calor, sendo denominada de endotérmica. 

D) que não libera calor, sendo denominada de exotérmica. 

E) que retém calor, sendo denominada de indotérmica. 
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25. São chamadas de imobilizações provisórias aquelas  
 

A) aplicadas no momento do traumatismo. 

B) que não podem ser feitas por qualquer pessoa.  

C) aplicadas apenas pelo médico. 

D) aplicadas apenas nas unidades de saúde. 

E) aplicadas no tratamento conservador. 

 

26. Na fratura supracondiliana do úmero na criança, com dor à extensão dos dedos e diminuição de pulso radial, deve-

se suspeitar de 
 

A) síndrome compartimental. 

B) lesão do nervo radial.  

C) aumento do desvio da fratura. 

D) encurtamento da fratura. 

E) garrote do gesso. 

 

27. Em uma fratura de rádio distal de tratamento conservador, considerando-se os princípios de imobilização, qual 

seria indicado? 

 

A) Tala gessada áxilo-palmar incluindo o polegar 
B) Gesso circular antebráquio-palmar 

C) Gesso circular áxilo-palmar 

D) Tala gessada suropodálico 

E) Tala metálica 

 

28. Em um aparelho tipo tubo gessado, a saliência óssea que deve ser acolchoada é a(o) 

 

A) cabeça da fíbula. 

B) côndilo femoral.  

C) tendão patelar. 

D) fossa poplítea. 
E) cabeça da fíbula e patela. 

 

29. Um paciente foi submetido a uma redução incruenta de fratura dos ossos da perna. Após redução e raio X de 

controle, o ortopedista solicitou imobilização. Qual das seguintes imobilizações deve ser utilizada? 
 

A) Gesso inguinopodálico 

B) Gesso pelvipodálico 

C) Gesso suropodálico 

D) Gesso inguinomaleolar 

E) Tala gessada inguinomaleolar 

 

30. Quais ossos fazem parte do pé? 
 

A) Capitato, cuboide, navicular e tálus. 

B) Cuboide, cuneiformes, tálus e navicular.  

C) Calcâneo, metartarsos, cuboide e pisiforme. 

D) Tálus, capitato, sesamoide e pisiforme. 

E) Falanges, cuneiformes, sesamoide e capitato. 

 

31. A fratura do odontoide está relacionada ao segmento  

 

A) da lombar. 

B) torácico.  
C) lombo-sacro. 

D) cervical. 

E) da bacia. 
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32. A imobilização utilizada com a finalidade de corrigir, prevenir deformidades e melhorar a função das partes móveis 

do corpo é denominada  

 

A) adesivo. 

B) órtese. 

C) prótese. 

D) tala metálica. 

E) colete ortopédico. 

 

33. Em relação às imobilizações apresentadas abaixo, qual está indicada para a correção dorso curvo postural e doença 

de Scheuermann? 

 

A) Gesso antigravitacional 

B) Gesso minerva  

C) Gesso toracobraquial 

D) Pinça de confeiteiro 

E) Halo gesso 

 

34. Para tratamento de lesões no punho, podem ser empregadas as seguintes posições funcionais: 

 

A) neutra, dorsal, pronação e supinação. 

B) supinação, pronação e ulnar.  
C) radial, supinação e neutra. 

D) volar, dorsal e pronação. 

E) neutra, supinação e pronação. 

 

35. Após a abertura de uma janela no aparelho gessado para realizar curativo em ferida, a tampa da janela deve ser 

fechada para evitar 

 

A) flictema na ferida. 

B) edema de glote.  

C) infecção. 

D) edema de pele na região da janela. 
E) garroteamento. 

 

36. Em relação à biossegurança e ergonomia, os técnicos em imobilização ortopédica estão expostos aos seguintes riscos: 

 

A) ergonômicos, físicos, químicos e flogísticos. 

B) biológicos, químicos, físicos e acidentais.  

C) ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. 

D) físicos, químicos, biológicos e naturais. 

E) fisiológicos, físicos, químicos e acidentais. 

 

37. O tubérculo de lister é um acidente anatômico, que está localizado no 

 
A) úmero. 

B) escafoide. 

C) fêmur. 

D) calcâneo. 

E) rádio. 

 

38. Qual imobilização abaixo está indicada para o tratamento de epicondilite lateral? 

 

A) Tala luva 

B) Gesso áxilo-palmar englobando o polegar 

C) Gesso áxilo-palmar 
D) Pinça de confeiteiro 

E) Gesso luva 

 

39. O maléolo medial é um acidente anatômico do osso 

 

A) fíbula. B) tálus. C) tíbia. D) calcâneo. E) fêmur. 
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40. Um recém-nascido tem um diagnóstico de pé torto congênito bilateral. Qual o tipo de imobilização a ser utilizado? 

 

A) Gesso inguinopodálico bilateral 

B) Gesso suropodálico bilateral 

C) Gesso cruromaleolar bilateral 

D) Gesso pelvipodálico bilateral 

E) Gesso suropodálico com trava bilateral 

 

41. O músculo, que, dentre os apresentados abaixo, NÃO faz parte do membro superior, é  
 

A) o flexor radial do carpo. 

B) o semimembranoso.  D) o braquiorradial. 

C) o pronador redondo. E) o supraespinhal. 

 

42. Pacientes chegam à Unidade de Saúde para serem atendidos pelo traumato-ortopedista. Das opções abaixo, a 

prioridade é dada ao paciente que apresente 

 

A) cervicalgia traumática sem lesão neurológica. 

B) luxações do ombro. 

C) fratura fechada da base do 5° metatarso. 

D) ferimento pérfuro-cortante sem comprometimento vascular. 
E) fratura exposta com osteomielite em tratamento. 

 

43. Em relação à osteomielite, é CORRETO afirmar que se trata de uma(um) 

 

A) patologia causada pela conexão entre um órgão ou um vaso, decorrente de uma lesão. 

B) doença, que resulta da perda temporária ou permanente do fornecimento de sangue ao osso. 

C) seccionamento cirúrgico de um osso, com a finalidade de corrigir uma deformidade. 

D) infecção dos ossos, causada por bactéria ou outros germes. 

E) condição metabólica, que se caracteriza pela diminuição progressiva da qualidade óssea e pelo aumento do risco de fraturas. 

 

44. Todos abaixo são Códigos de Classificação Brasileira de Ocupações. Os técnicos em imobilização ortopédica têm o 

seu próprio CBO, listado na alternativa  
 

A) 3222-05. 

B) 3222-15. 

C) 3241-15. 

D) 3241-05. 

E) 3226-05. 

 

45. Sobre a fratura de fadiga, é CORRETO afirmar que 

 

A) se trata da ruptura total ou parcial do osso, sem haver rompimento da pele. 

B) se trata daquela que acontece depois de um esforço muito grande, causando um estresse exagerado na estrutura óssea. 
C) se trata daquela em que o osso quebrado rompe os músculos e a pele. 

D) se trata daquela que exibe múltiplos fragmentos. 

E) se trata daquela que é causada por tumores ou alguma outra doença, enfraquecendo os ossos. 

 

46. Sobre a férula de Brown, é CORRETO afirmar que é utilizada na imobilização constante na alternativa 

 

A) No gesso coxopodálico 

B) No gesso minerva 

C) Na tração craniana 

D) No fixador externo 

E) Na tração esquelética 

 

47. Em uma fratura de fêmur em criança, é utilizada uma imobilização do tipo 

 

A) gesso suropodálico. 

B) gesso pelvipodálico.  D) gesso inguinopodálico. 

C) gesso inguinomaleolar. E) gesso cruropodálico. 
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48. Em uma fratura do escafoide sem desvio, o médico optou pelo tratamento conservador. Qual tipo de imobilização 

deverá ser realizado? 

 

A) Gesso antebraquiomanual 

B) Gesso braquiopalmar 

C) Gesso antebraquiomanual, englobando o quinto dedo 

D) Gesso braquiomanual, englobando o primeiro dedo 

E) Gesso toracobraquial 

 

49. Para paciente com fratura do olécrano sem desvio, qual tipo de gesso deverá ser aplicado? 

 

A) Aparelho gessado áxilo-palmar 

B) Gesso pinça de confeiteiro 

C) Luva gessada 

D) Aparelho gessado áxilo-palmar englobando o 2° e o 3° dedo 

E) Aparelho gessado áxilo-palmar englobando o polegar 

 

50. Para confecção de uma imobilização gessada, tipo toracobraquial, qual deve ser a posição do paciente? 

 

A) Ortostática, com o braço em adução, flexão do cotovelo em 90°. 

B) Ortostática, com o braço em abdução, flexão do cotovelo em 90°. 

C) Decúbito ventral, com o braço em adução, flexão do cotovelo em 90°. 
D) Decúbito ventral, com o braço em abdução, flexão do cotovelo em 90°. 

E) Ortostática, com o braço em adução, flexão do cotovelo em 45°. 
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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 do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 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, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 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! 

 
 
  

 

 


