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Texto 1

“O mar é belo. / Muito mais belo é ver um barco /
no mar.
O pássaro é belo. / Muito mais belo é hoje o ho-
mem / voar.
A Lua é bela. / Muito mais bela é uma viagem /
lunar.
Belo é o abismo. / Muito mais belo o arco da ponte /
no ar [...]”

“Competição”, Cassiano Ricardo. In: Novo Português através de

textos. Magda Soares, São Paulo: Moderna, 1985.

01. O texto1 se organiza por comparações entre:

A) dados de realidade e produtos da fantasia

B) elementos aéreos e objetos marítimos

C) elementos da natureza e realizações humanas

D) dados de feiúra e requintes de beleza

02. A leitura do texto 1 permite concluir que, sob o pon-
to de vista do eu lírico:

A) a humanidade constrói muito e destrói o meio
ambiente

B) a criatividade do ser humano possui grande valor

C) a beleza existe apenas pela superação de obs-
táculos

D) o avanço tecnológico é só o que merece atenção

03. O texto1 é um poema e apresenta, entre outras
características desse tipo de texto:

A) narrador

B) argumentos

C) parágrafo

D) rima

04. O verso do poema que está em ordem inversa é:

A) O mar é belo.

B) Belo é o abismo.

C) O pássaro é belo.

D) A Lua é bela.

05. O substantivo viagem é grafado com g. Esta letra, de
acordo com as normas ortográficas, NÃO ocorre em:

A) _ eito

B) _ esto

C) _ estação

D) _ elatina

06. A palavra que obedece à mesma regra de acentua-
ção gráfica que pássaro é:

A) faísca

B) favorável

C) faraó

D) fábrica

07. O advérbio hoje expressa a circunstância de tempo.
NÃO ocorre advérbio com semelhante função em:

A) Não sofro, pois sei que breve nos encontraremos.

B) Nunca presenciei semelhante grosseria.

C) Eles costumam visitar-nos regularmente.

D) Você, antes, não pensava dessa forma.

08. Observe: lunar é um adjetivo derivado de lua. Um
adjetivo derivado de mar é:

A) maré

B) marisco

C) maresia

D) marinho

09. Elipse é a omissão de um termo que pode ser facil-
mente subentendido pelo contexto. No texto 1, ocor-
re em “Muito mais belo [é] o arco da ponte”. Há
elipse em:

A) “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...”

B) “És bela – eu moço; tens amor – eu medo.”

C) “A pessoa desconfiada filtra até água filtrada.”

D) “Homens de vida amarga e dura produziram esse
açúcar.”

10. “É importante, sempre, estar atento à beleza do
mundo.”  O acento grave é empregado para indicar
crase da preposição a com a forma feminina do arti-
go definido. Também é obrigatória a crase em:

A) Os carros populares tornaram-se mais acessí-
veis a população.

B) Após o terrível acidente, todos observavam acena.

C) A decisão do juiz foi bastante favorável a todos
os prejudicados.

D) Chamaram a menina para explicar tudo o que
ocorrera.

Texto 2

“Veiu uns ômi di saia preta / cheiu di caixinha e pó bran-
co/ qui eles disserum qui chamava açucri / Aí eles falarum
e nós fechamu a cara / depois eles arrepetirum e nós
fechamu o corpo / Aí eles insistirum e nós comemu eles.”

“Papo de índio” In: Poesia jovem. Anos 70. Heloísa B. de Hollanda

e C. Pereira (orgs.). São Paulo: Nova Cultural, 1982.

11. O texto 2 é um poema. Porém, possui estrutura
narrativa porque apresenta:

A) organização da mensagem em versos e estrofes

B) explicação de conceitos e temas abstratos

C) seqüência de ações em progressão temporal

D) apelo, visando a modificar o comportamento do
leitor
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O texto 2 reproduz na escrita a fala de um grupo social
e apresenta marcas de distanciamento da língua padrão.
As questões 12 a 14 devem ser respondidas obser-
vando as normas gramaticais.

12. No contexto, a grafia correta do adjetivo cheiu (2º v.) é:

A) cheias

B) cheio

C) cheia

D) cheios

13. A escrita correta do último verso é:

A) Aí eles insistirão e nós comemos eles.

B) Aí eles insistiram e nós lhes comemos.

C) Aí eles insistiram e nós os comemos.

D) Aí eles insistirão e nós os comemos.

14. A flexão correta do verbo em destaque no segmento
“Veiu uns ômi” é:

A) veio

B) vieram

C) viram

D) virão

15. Fechar a cara é uma expressão coloquial. Pode ser
substituída, em linguagem mais objetiva, sem alte-
ração do significado que possui no texto 2, por:

A) zangar-se

B) entristecer-se

C) penalizar-se

D) despedir-se

ESPECÍFICO DO CARGO

16. É importante saber conceituar os tipos de imobiliza-
ções utilizadas no pronto socorro ortopédico. Den-
tre os conceitos abaixo relacionados o que se refere
à imobilização provisória:

A) imobilização descartável que, após o uso, deve
ser destruída ou ser encaminhada para incine-
ração

B) imobilização que pode ser retirada e recolocada
pelo paciente ou reutilizada em outros pacien-
tes

C) imobilização que pode ser aplicada no momento
do trauma, para permitir e facilitar a locomoção
do paciente

D) imobilização gessada, tipo calha, envolvendo
duas articulações do membro acometido

17. Os profissionais que trabalham em hospitais devem

tomar todo o cuidado para não serem agentes cau-

sadores de infecção. A contaminação pode ser defi-

nida como:

A) a falha na esterilização dos materiais a serem

utilizados pelos profissionais de saúde

B) a introdução de microorganismos em locais em

que eles não existem

C) a síndrome clínica provocada por invasão de

microorganismos na circulação sanguínea

D) a presença de microorganismos que habitam o

ambiente hospitalar

18. Nas fraturas do membro superior, o aparelho gessado

bráquio-manual (axilo-palmar) pendente está indica-

do para:

A) imobilizar as fraturas do úmero e antebraço

B) imobilizar as fraturas do antebraço e punho

C) imobilizar e alinhar as fraturas do cotovelo

D) imobilizar e alinhar as fraturas do úmero

19. No ambiente hospitalar todo o cuidado deve ser to-

mado em vários aspectos. Quanto à segurança do

paciente é importante:

A) manter silêncio no ambiente de trabalho

B) providenciar meios aos pacientes para o seu bem

estar físico, mental e espiritual

C) evitar contaminação, conservando as mãos lim-

pas e utilizando material esterilizado

D) observar se o paciente está satisfeito com o aten-

dimento a ele prestado

20. A terminologia utilizada no meio hospitalar deve ser

compreendida pelo auxiliar de imobilização, tanto

para sua segurança, quanto para segurança dos

pacientes. Ao definir epidemia, o auxiliar afirma, cor-

retamente, tratar-se de ocorrência:

A) de grande número de indivíduos com a mesma

doença em uma área física limitada

B) constante de uma mesma doença numa área

física limitada

C) de uma mesma doença infecto-contagiosa num

país ou continente

D) de grande número de doenças numa área física

limitada
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21. No pós-operatório ortopédico, em alguns casos, são
utilizados aparelhos gessados. O aparelho gessado
de risser-cotrel está indicado:

A) na correção dos pés tortos congênitos

B) na correção dos desvios congênitos dos joelhos

C) no tratamento conservador das fraturas de clavícula

D) nas escolioses tratadas cirurgicamente

22. Nas fraturas de coluna vertebral, pode ser utilizada
imobilização gessada. O aparelho gessado de
minerva está indicado na imobilização da coluna:

A) cervical e clavícula

B) cervical e dorsal alta

C) lombar e sacra

D) dorsal e lombar

23. O aparelho gessado inguinimaleolar está indicado
na imobilização:

A) do joelho

B) do tornozelo

C) da região inguinal

D) dos maléolos

24. Um paciente chega ao Pronto Socorro ortopédico
com dor e deformidade no cotovelo após queda so-
bre o membro superior. O médico ortopedista faz o
diagnóstico de luxação. Pode-se afirmar que luxação
é uma alteração em que as articulações:

A) apresentam derrame sinovial

B) apresentam derrame sanguinolento

C) perdem a relação anatômica e permanecem
deslocadas

D) perdem a relação anatômica e imediatamente a
recuperam espontaneamente

25. O aparelho gessado bráquio-manual (axilo-palmar)
está indicado na imobilização:

A) somente dos ossos do antebraço

B) do cotovelo e ossos do antebraço

C) do braço, antebraço e mão

D) do braço, antebraço e punho

26. O trânsito e a irresponsabilidade dos motoristas vêm
cada vez mais ocasionando lesões graves na colu-
na vertebral. O traumatismo raqui-medular mais fre-
qüente localiza-se na coluna:

A) torácica

B) tora-colombar

C) lombar

D) cervical

27. O conhecimento da anatomia humana é importante
na prática diária do auxiliar de imobilização. A defini-
ção de posição anatômica é posição ereta:

A) com os braços nas laterais do corpo, e as pal-
mas das mãos voltadas para o corpo

B) com os braços abertos, com as palmas das
mãos voltadas para frente

C) com os braços nas laterais do corpo, com as
palmas das mãos voltadas para frente

D) com os braços e pernas abertas, com as pal-
mas das mãos voltadas para trás

28. Dentro do tema de segurança no trabalho, no que
se refere à limpeza e controle de infecção, a anti-
sepsia pode ser definida como:

A) redução do número de microorganismos,
potencialmente patogênicos, pela ação de
agentes químicos ou físicos

B) destruição ou inibição dos microorganismos dos
tecidos e fluidos, através de técnicas especiais,
utilizando produtos químicos

C) destruição completa de todos os microorganismos,
inclusive os esporos

D) remoção física da sujeira visível no ambiente de
trabalho e no paciente

29. Na sala de gesso, convivem médicos e enfermeiros
que em todos os momentos discutem os casos que
chegam ao P.S ortopédico. Músculos, articulações,
ossos são sempre citados. Uma definição de anato-
mia humana é o estudo das:

A) estruturas e das relações das estruturas do cor-
po humano

B) estruturas do corpo humano e das funções
exercidas por estas estruturas

C) estruturas do corpo humano e das patologias
destas estruturas

D) funções dos órgãos, músculos e ossos do cor-
po humano

30. Os grandes aparelhos gessados são raramente uti-
lizados nos dias de hoje, mas havendo contra-indi-
cação de cirurgia, o gesso hemipelvepodálico está
indicado para imobilizar:

A) o quadril e joelhos em processos unilaterais

B) somente o quadril em processos unilaterais

C) o quadril e o fêmur em processos unilaterais

D) o quadril, joelho em processos bilaterais

31. O auxiliar de imobilização não pode confundir as
ordens médicas na hora de imobilizar o paciente.
São exemplos de imobilização para membros su-
periores:

A) velpeaux gessado e colar de shantz

B) axilo palmar e suropodálico

C) toracobraquial e minerva

D) axilo palmar e antebraquiopalmar
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32. Tudo que acontece com o paciente internado vai para

o prontuário médico. Pode-se afirmar que prontuário

médico é o conjunto de relatórios:

A) médicos e de enfermagem realizados durante a

permanência do paciente no hospital

B) de enfermagem realizados durante a permanên-

cia do paciente no hospital

C) médicos realizados durante a permanência do

paciente no hospital

D) administrativos realizados durante a permanên-

cia do paciente no hospital

33. Quanto ao posionamento do paciente no leito ou mesa

de exame, se o mesmo for colocado de costas para

o leito, pode-se afirmar que o paciente está em:

A) decúbito lateral

B) decúbito ventral

C) decúbito dorsal

D) posição genopeitoral

34. Estar atento no seu ambiente de trabalho é importan-

te e destaca o profissional. Quanto à capacidade de

observação do auxiliar de imobilização é seu dever:

A) fornecer ao médico informação de interesse do

paciente para diagnóstico e tratamento que você

tenha observado

B) executar sempre a ordem médica apesar de ter

observado algum sintoma de interesse para o

tratamento do paciente que possa modificar a

conduta

C) o auxiliar de imobilização não deve se dirigir ao

médico

D) solicitar a presença do chefe de enfermagem,

para que ele se dirija ao médico, após ouvir suas

observações

35. O conhecimento dos tipos de lesões que chegam

aos hospitais pode definir atitudes e cuidados a se-

rem tomados pelo auxiliar de imobilização. As feri-

das sépticas podem ser definidas como:

A) não contaminadas, quando não há presença de

germes patogênicos

B) ruptura da pele ou mucosa e exposição da

musculatura

C) provocada por instrumento cortante como faca,

vidro ou bisturi

D) infectadas ou contaminadas, quando há presen-

ça de germes patogênicos

LEGISLAÇÃO DO SUS

36. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saú-
de da Família, o número de pessoas sob a respon-
sabilidade de uma equipe, é denominado:

A) comunidade

B) micro-área

C) organização civil

D) população adstrita

37. A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços corresponden-
tes, bem como as competências de cada esfera de
governo. À Secretaria Municipal de Saúde compete:

A) planejar, gerir e avaliar os serviços públicos de
saúde

B) supervisionar, controlar e avaliar as redes hierar-
quizadas do SUS

C) participar da formulação da política e da execução
de ações de saneamento básico

D) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação
e nutrição

38. A Constituição Federal de 1988 na Seção II da Saú-
de no artigo 196 define que:

A) o INAMPS é responsável pela saúde do traba-
lhador

B) a saúde é um direito de todos e dever do estado

C) os serviços hospitalares ficam a cargo dos pla-
nos de saúde

D) as entidades filantrópicas assistem à população
carente

39. “Conjunto de ações de saúde no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tra-
tamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”,
é o conceito referente à:

A) média complexidade

B) alta complexidade

C) atenção quartenária

D) atenção básica

40. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saú-
de da Família do Ministério da Saúde, a composi-
ção mínima de uma equipe é a seguinte:

A) um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e três
agentes comunitários

B) um médico clínico, um médico especialista, dois
auxiliares de enfermagem

C) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfer-
magem e cinco ou seis agentes comunitários

D) um médico, um dentista, um técnico de enfer-
magem, um técnico de higiene bucal e quatro
agentes comunitários







