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Português 
 
Texto 1:  
 
Espantadores de bichos 
 

O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger. Mesmo andando na 
ponta dos pés, os turistas e amantes da natureza acabam 
causando impactos negativos no meio ambiente. 

“Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas“, disse à NewScientist Adina 
Merelnlender, da Universidade da Califórnia em Berkeley, 
que estudou reservas florestais protegidas no estado.(...) 

A descoberta vai de encontro ao próprio conceito 
de ecoturismo. (...) Algumas espécies, especialmente as 
que costumam ser caçadas, são mais afetadas pelo 
ecoturismo. 

Como conciliar as necessidades dos humanos e 
da vida selvagem? Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos seja 
restrita a alguns meses do ano. 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.O texto um apresenta ambigüidade no seguinte trecho: 
 

a) “Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas’, disse à 
NewScientist Adina Merelnlender, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano”. 

c) “O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger”. 

d) “Mesmo andando na ponta dos pés, turistas e 
amantes da natureza acabam causando impactos 
negativos no meio ambiente”. 

e) Todas as alternativas apresentam ambigüidade. 
 

02.Em: “Uma solução, diz a autora do estudo, é assegurar 
que os turistas não saiam das trilhas predeterminadas e 
que a temporada de humanos seja restrita a alguns meses 
do ano.”, podemos perceber alguns problemas de 
textualidade. A melhor maneira de reescrever este trecho 
seria: 
 

a) “Uma solução, é assegurar que os turistas não 
saiam das trilhas predeterminadas e que a 
temporada de humanos seja restrita a alguns 
meses do ano, diz a autora do estudo.” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas, outra seria que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

c) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas até que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

d) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas; outra é que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

e) “Há uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano.” 

 
03.A frase que apresenta desvio da norma culta da língua 
é: 
 

a) A indignação, a raiva, o ódio tomou meu coração. 
b) Cada um de nós devemos assumir isso. 
c) És tu que decides o que fazer nas férias. 
d) Haverá outras oportunidades para conversarmos. 
e) Hão de existir outros meios para solucionar o 

problema. 
 
Texto base para as questões 04 e 05. 
 
“Por que vim? Foi-me dado, ainda no último momento, 
dizer que não, recusar-me a este posto. Perguntaram-me 
se eu queria. Ante a liberdade de escolha, hesitei. Deixei 
que o rumo se consumasse, temi o desvio de linhas 
irremissíveis e querer acumpliciar-me com o destino. E, 
hoje em dia, tenho a certeza: toda a liberdade é fictícia, 
nenhuma escolha é permitida; já então a mão secreta, a 
coisa inferior que nos movimenta pelos caminhos árduos e 
certos, foi ela que me obrigou a aceitar. O mais-fundo de 
mim mesmo não tem pena de mim; e o mais-fundo de 
meus pensamentos nem entende as palavras.” 

 
(João Guimarães Rosa, Estas Estórias) 

 
04.Segundo o texto depreendemos que: 

 
a) O autor não teve direito de escolha a princípio. 
b) O autor queria “driblar” o destino. 
c) O autor entregou-se ao destino por medo de 

escolher. 
d) Para o autor não existe destino. 
e) O autor não aceitava seu destino. 

 
05.Quanto à linguagem do texto podemos dizer: 

 
a) É coloquial, pois o autor dirige-se ao leitor como 

numa conversa. 
b) É técnica, pois atende às normas gramaticais. 
c) É instrucional, pois nos ensina algo sobre a vida. 
d) Pode ser considerada poética, à medida que 

apresenta linguagem figurada e aspecto lírico, 
mesmo não sendo um poema. 

e) É técnica e formal, pois segue a risca as normas 
gramaticais. 

 
06.Não há erro de regência em: 

 
a) Por que não obedecem o chamado dele? 
b) Perdoaram o ladrão. 
c) Avisei-lhe do perigo. 
d) Prefiro fazer do que falar. 
e) Ainda não foi visado o teu passaporte. 

 
07.“Acaba de chegar ao Brasil um medicamento contra 
rinite. O antiinflamatório em spray Nasonex diminui 
sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros 
medicamentos, é aplicado uma vez por dia, em doses 
pequenas. Estudos realizados pela Shering-Plough, 
laboratório responsável pelo remédio, mostram que ele 
não apresenta efeitos colaterais, comuns em outros 
medicamentos, como sangramento nasal. ‘O produto é 
indicado para adultos e crianças a partir de 12 anos, mas 
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estuda-se a possibilidade de ele ser usado em crianças 
pequenas’, diz o alergista Wilson Aun, de São Paulo.” 

 
(Isto É) 

 
De acordo com o texto é falso afirmar que: 

 
a) As vantagens do Nasonex em relação aos 

produtos congêneres inexistem. 
b) O Nasonex é um antiinflamatório muito eficaz. 
c) O sangramento nasal é um efeito colateral de 

vários medicamentos que combatem a rinite. 
d) Há medicamentos de combate à rinite que 

precisam ser usados várias vezes por dia. 
e) Ainda não há possibilidade de uso do Nasorex 

em crianças de 0 a 12 anos. 
 
 
Texto para questões 08 e 09. 

 
Desencontrários 

 
Mandei a palavra rimar 
ela não me obedeceu. 
Falou em mar, em céu e em rosa 
em grego, em silêncio  
em prosa. 
Parecia fora de si, 
a sílaba silenciosa. 
 
Mandei a frase sonhar, 
e ela se foi num labirinto.  
Fazer poesia, eu sinto, apenas isso. 
Dar ordens a um exército, 
Para conquistar um império extinto. 

 
(Paulo Leminski) 

 
08.“Fazer poesia, eu sinto, apenas isso”. Sobre este verso 
podemos afirmar: 
 

I. O autor apresenta um conceito de poesia 
segundo o qual para produzi-la basta expressar 
sentimentos. 

II. O autor mostra-se decepcionado com o conceito 
de poesia; isto fica claro pela expressão “apenas 
isso” no fim do verso. 

III. O conceito de poesia expresso no verso tem 
caráter subjetivo. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II E III. 
e) Todas são falsas. 

 
09.O título do poema, “Descontrários”, constitui um termo 
novo, formado a partir do mesmo processo de formação 
que as seguintes palavras: 

 
a) Girassol e Economista 
b) Irreal e Canadense 
c) Pneu e Sociologia 
d) Arcebispo e Pronome 
e) Fidalgo e Trabalho 

 
 

10.As frases que apresentam desvio da norma culta da 
língua são: 

 
I. Ouvia-se o som estridente dos recos-recos. 
II. A personagem central da trama chama-se 

Guilherme. 
III. Elas revelaram-se verdadeiras anfitrioas. 
IV. O embaixador e sua esposa, a embaixadora, 

estiveram presentes na reunião. 
 

Marque a opção que responde corretamente. 
 

a) I, II, III e IV 
b) I, III e IV 
c) II e III 
d) I e II 
e) I e IV 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11.Sobre a Legislação da saúde analise as seguintes 
afirmativas: 
 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos. 

II. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, não devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes. 

IV. 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. 

 
Está (estão) correta (s): 

 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Todas estão corretas. 

 
12.Marque a alternativa em que não é de competência do 
Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
 

a) Participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

b) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

c) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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e) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano. 

 
13.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde: 
 

(    )  A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

(    )  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. 

(    )  Estão excluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

(    )  Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde o incremento, em sua 
área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

 
A seqüência correta acima é: 

 
a) V – F – F – V  
b) F – V – F – V  
c) V – V – F – F  
d) F – F – V – F  
e) V – V – F – V 
  

14.De acordo com a Lei nº. 8.080/90, Art. 17. À direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 

a) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização 
administrativa. 

b) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 
o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso 
humano. 

d) Promover articulação com os órgãos 
educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades 
representativas de formação de recursos 
humanos na área de saúde. 

e) Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de 
padrões técnicos de assistência à saúde. 

 
15.Marque a alternativa incorreta sobre a Lei nº. 8.142/90 
Art. 4° que diz que para receberem os recursos, de que 
trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com: 
 

a) Fundo de Saúde. 
b) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde. 
c) Conselho de Saúde, com composição paritária de 

acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto 
de 1990. 

d) Contrapartida de recursos para a saúde no 
respectivo orçamento. 

e) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 
dois anos para sua implantação. 

 
 
 

16.Sobre a NOB-SUS/96 marque a alternativa correta: 
 

a) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e desconsolidar o 
pleno exercício, por parte do poder público 
municipal e do Distrito Federal, da função de 
gestor da atenção à saúde dos seus municípios, 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito 
Federal e da União, regredindo na consolidação 
dos princípios do SUS. 

b) Quando não se aperfeiçoa a gestão do SUS, está 
NOB aponta para uma reordenação do modelo de 
atenção à saúde, na medida em que redefine os 
instrumentos gerenciais para que os municípios e 
estados superem o papel exclusive de 
prestadores de serviços e assumam seus 
respectivos papéis de gestores do SUS. 

c) Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, 
está NOB aponta para uma reordenação do 
modelo de atenção à saúde, na medida em que 
redefine os papéis de cada esfera de governo e, 
em especial, no tocante à direção única.  

d) Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, 
está NOB aponta para uma desordenação do 
modelo de atenção à saúde, na medida em que 
redefine os mecanismos financeiros, reduzindo as 
transferências por produção de serviços e 
ampliando aquelas de caráter global, fundo a 
fundo, sem base em programações ascendentes, 
pactuadas e integradas.  

e) A NOB aponta para uma reordenação do modelo 
sem atenção à saúde, na medida em que define a 
prática do acompanhamento, controle e avaliação 
no SUS, sem superar os mecanismos 
tradicionais, centrados no faturamento de 
serviços, e desvalorizando os resultados advindos 
de programações com critérios epidemiológicos e 
desempenho com qualidade. 

 
17.Sobre a NOB-SUS/96 analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto 
de ações levadas a efeito pelo SUS, todos níveis 
de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, 
compreende três grandes campos, a saber. 

II. A assistência é um campo da atenção à saúde, 
em que as atividades são dirigidas às pessoas, 
individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em 
outros espaços, especialmente no domiciliar. 

III. As intervenções ambientais também são um nível 
de atenção à saúde, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias 
nos ambientes de vida e de trabalho, o controle 
de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as 
fiscalizações e outros). 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III. 
d) Estão incorretas I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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18.“A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos 
quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os 
coletivos. Em outras palavras, as necessidades de saúde 
das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em 
consideração mesmo que não sejam iguais às da maioria”.  
Que principio é esse do Sistema Único de Saúde? 
 

a) Principio da Integralidade.  
b) Principio da Universalidade.  
c) Principio da Eqüidade.  
d) Principio da Descentralização. 
e) Principio da Regionalização.  

 
19.Marque a alternativa que não corresponde aos 
princípios da Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral.  

b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde.  

c) Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário.  

d) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática.  

e) Integração, em nível executivo, das ações de 
saúde, meio-ambiente e saneamento básico. 

 
20.Marque a alternativa incorreta de acordo com a Lei 
8.124/90 Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como: 
 

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

c) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do 
Ministério da Saúde. 

d) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS). 

e) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Sobre “saúde” marque a alternativa incorreta. 
 

a) Primeiramente a saúde era entendida como 
sendo o estado de ausência de doença, tendo o 
médico, como agente, atuando em um hospital. 
Neste modelo, o centro das atenções era a 
patologia em si. O Controle de sua evolução e o 
retorno ao estado de não doença eram os 
objetivos de todas as atividades. 

b) Com o desenvolvimento de novas habilidades e 
conhecimentos a Medicina foi se fragmentando, 
dando origem e espaço para outros profissionais 
de saúde. A atividade ambulatorial se somou às 
desenvolvidas em ambientes hospitalares e desta 
integração surge à noção de sistema de saúde. 

c) Aos aspectos físicos, ou biológicos, foram sendo 
agregados os psicológicos e os sociais, 
igualmente reconhecidos como causas de 

doenças. Desta forma, a saúde de um simples 
estado de ausência de doença, passou a ser 
entendida como sendo um estado de bem estar 
físico, mental e social. 

d) A noção de que a saúde não é um processo 
continuado e interdependente de preservação da 
vida, criou uma nova dimensão social. A saúde 
não passou a ser um processo de cidadania.  

e) Não obstante, o grande avanço que esta nova 
definição trouxe para a compreensão do 
fenômeno saúde, a visão ainda era estática. 

 
22.Sobre a promoção de saúde analise as afirmativas 
abaixo: 
 

I. A Promoção da Saúde é uma das estratégias do 
setor saúde para buscar a melhoria da qualidade 
de vida da população.  

II. Seu objetivo é produzir a gestão compartilhada 
entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores 
do setor sanitário e de outros setores, produzindo 
autonomia e co-responsabilidade. 

III. A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), aprovada em 30 de março de 2006, dá 
diretrizes e aponta estratégias de organização 
das ações de promoção da saúde nos três níveis 
de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
garantir a integralidade do cuidado.  

 
Está (estão) correta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a I e III. 
d) Apenas a II. 
e) Todas estão corretas. 

 
23.Marque a alternativa incorreta sobre noções de 
imobilizações. 
 

a) A imobilização mantém os ossos quebrados no 
devido lugar, impossibilitando sua movimentação 
até que eles curem.  

b) A imobilização não é utilizada para ajudar na cura 
de outras lesões, tais como distensões - uma 
distensão é uma lesão no ligamento (o tecido 
firme de suporte de uma junta).  

c) Em alguns casos, o gesso é aplicado após certas 
cirurgias. 

d) A imobilização é geralmente feita com uma 
bandagem coberta com gesso que vem em tiras 
ou rolos.  

e) A bandagem é mergulhada em água e aplicada 
na parte do corpo, que estiver lesionada. Ela se 
molda ao formato e endurece à medida que seca. 

 
24.Ainda sobre noções de imobilizações marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  Não são utilizados materiais sintéticos nas 
imobilizações. A fibra de vidro é mais 
freqüentemente utilizada por ortopedistas para 
cuidar de alguns tipos de ossos quebrados.  

(    )  Imobilizações com fibra de vidro possuem 
algumas vantagens em relação às imobilizações 
feitas com gesso. Essas podem ser umedecidas 
sem sofrer sérios danos, são leves e de uso 
prolongado. Raios-X podem ser tirados com a 
imobilização aplicada para medir o processo de 
cura. Isso se deve ao fato de que os Raios-X 
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penetram mais facilmente o material sintético do 
que o gesso. 

(    )  Antes da colocação do gesso ou da fibra, uma 
proteção é colocada sobre a pele para proteger o 
osso e a pele do contato direto ou da pressão 
contra o imobilizado. A quantidade de proteção 
depende do formato da imobilização, de seu 
propósito e da seriedade da lesão.  

(    )  A imobilização não deve ser feita de forma que os 
ossos lesados sejam mantidos no lugar adequado 
para que possam curar corretamente. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – V – F – F  
b) F – V – F – V  
c) F – V – V – F  
d) V – F – V – F  
e) V – F – F – V 

 
25.Não é um fator de risco ou causa mais freqüentes de 
acidentes domésticos envolvendo idosos: 
 

a) Iluminação eficiente  
b) Enfraquecimento dos ossos e dos músculos  
c) Problemas de locomoção ou osteoarticulares e 

tremores  
d) Pavimento escorregadio  
e) Calçado não apropriado 

 
26.Sobre acidentes domésticos marque a alternativa 
incorreta. 
 

a) As Quedas e contusões são geralmente 
ocasionadas por escadas mal fixadas, muito 
enceradas ou escorregadias, fora de proporção 
adequada ou sem corrimão; ou ainda por tapetes 
soltos e móveis em grande quantidade, com 
quinas pontudas e dimensões inadequadas ao 
seu tamanho nos cômodos.  

b) As imperfeições, buracos e desníveis no piso ou 
calçada são também responsáveis por muitos 
tombos de crianças e idosos. 

c) A falta de grades ou redes de proteção nas 
janelas de casas ou apartamentos e o descuido, 
às vezes por apenas alguns minutos, têm levado 
muitas crianças pequenas à morte.  

d) Quando não são mortais, as quedas podem 
significar anos de vida e muito dinheiro perdido 
em operações e tratamentos, além de 
representar, principalmente para os idosos, uma 
inatividade forçada, haja vista que o receio de cair 
e novamente acidentar-se acarreta medo de sair 
de casa e até mesmo de nela se locomover. 

e) Para ajudar na prevenção dos tombos, alguns 
cuidados não devem ser adotados. O banheiro do 
idoso não deve ser adaptado, visando evitar 
quedas e contusões: o assento do vaso sanitário 
deve ser baixo; deve sempre existir uma cadeira 
no boxe do chuveiro e, em especial, deve-se 
verificar se a porta abre e fecha bem e 
dificilmente, para ser trancada. 

 
27.Sobre a anatomia músculo esquelética marque a 
alternativa incorreta. 
 

a) O sistema muscular esquelético constitui a maior 
parte da musculatura do corpo, formando o que 
se chama popularmente de carne.  

b) Essa musculatura não recobre totalmente o 
esqueleto e está presa aos ossos, sendo 
responsável pela movimentação corporal. 

c) Os músculos esqueléticos estão revestidos por 
uma lâmina delgada de tecido conjuntivo, o 
perimísio, que manda septos para o interior do 
músculo, septos dos quais se derivam divisões 
sempre mais delgadas.  

d) O músculo fica dividido em feixes (primários, 
secundários, terciários).  

e) O revestimento dos feixes menores (primários), 
chamado endomísio, manda para o interior do 
músculo membranas delgadíssmas que envolvem 
cada uma das fibras musculares. 

 
28.Constitui-se de células musculares denominadas fibras 
musculares esqueléticas que são interligadas por tecido 
conectivo. Tal músculo é de caráter voluntário, sendo 
inervado por neurônios motores. Este tipo de músculo 
contém terminações nervosas para a dor e possui 
proprioceptores, sendo responsável pela produção de 
movimentos e manutenção da postura corporal e 
constituem cerca de 40 a 45% do peso corporal de um 
adulto. Trata-se de: 
 

a) Atrofia 
b) Músculo estriado cardíaco  
c) Músculo estriado esquelético 
d) Músculo liso 
e) Anatomia macroscópica 

 
29.Analise as afirmativas abaixo sobre o músculo 
esquelético. 
 

I. Os músculos esqueléticos ou músculos estriados, 
apresentam estriações em suas fibras.  

II. São os responsáveis pelos movimentos 
voluntários; estes músculos se inserem sobre os 
ossos e sobre as cartilagens e contribuem, com a 
pele e o esqueleto, para formar o invólucro 
exterior do corpo. 

III. A maioria dos músculos está presa ao esqueleto, 
junto a articulações, abrindo-as e fechando-as. 
Nas articulações, esses músculos são presos a 
ossos por meio de tendões, que são cordões de 
tecido conjuntivo. Quando os tendões são chatos 
e largos, e não possuem a forma de cordão, 
recebem o nome de aponeuroses (ou 
aponevroses). 

IV. São formados por células bastante compridas e 
polinucleadas, com núcleos localizados sob o 
sarcolema. Geralmente, não estão cercadas de 
tecido conjuntivo, nem une umas as outras e 
transmitem a força produzida pelos músculos aos 
ossos, ligamentos e outros órgãos executores de 
movimento. 

 
Está (estão) incorreta(s): 
 

a) Apenas a I e II 
b) Apenas a II e III 
c) Apenas a II e IV 
d) Apenas a IV 
e) Todas estão corretas 

 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 06 - Cargo 25 – Técnico em Imobilização Ortopédica 
Página 6 de 7 

30.Marque a alternativa que não é uma característica da 
promoção a saúde. 
 

a) Foi consolidada a idéia de que para produzir 
saúde devemos atuar sobre os determinantes 
sociais, e não apenas na cura das doenças. 

b) A Promoção da Saúde é definida como um 
processo de capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria de sua saúde e qualidade de 
vida.  

c) Entende-se a saúde como um direito humano 
fundamental, que não deve valer de maneira 
eqüitativa para todos os cidadãos. 

d) A Promoção da Saúde propõe a construção de 
uma sociedade saudável: aquela em que todos os 
cidadãos têm igual acesso aos recursos que 
constituem a qualidade de vida: educação, 
habitação e meio ambiente adequado, emprego e 
renda, informação, lazer e cultura, saneamento, 
alimentação, segurança, participação social e 
serviços de saúde.  

e) Envolve políticas públicas integradas e 
intersetoriais, que atuam nos determinantes 
sociais da saúde, com ampla participação da 
comunidade. 

 
31.Na prevenção de acidentes com crianças marque a 
alternativa correta. 
 

a) Instale protetores inadequados em todas as 
tomadas da casa, para evitar choques elétricos. 

b) Tome, e dê medicamentos sem prescrição ou 
orientação médica. 

c) As escadas não devem ter corrimão de apoio e o 
piso deve ser liso.  

d) Não é necessário fechar as proteções e barreiras 
dos acessos às escadas depois de passar. Um 
portão mal fechado é como se não existisse. 

e) Coloque grades ou redes de proteção em todas 
as janelas e varandas. São as únicas formas de 
evitar acidentes graves em apartamentos. 

 
32.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre imobilizações: 
 

(    )  As imobilizações ocorrem de várias formas, 
dependendo de seu propósito.  

(    )  Para antebraços quebrados, a imobilização pode 
estender-se até o cotovelo ou ultrapassá-lo um 
pouco.  

(    )  Da mesma forma, a imobilização da canela pode 
se estender até o joelho ou ultrapassá-lo.  

(    )  Algumas imobilizações do pé e perna possuem 
uma aplicação na sola chamada "caliper" ou salto 
de borracha, para que não possa caminhar sem o 
uso de muletas, enquanto estiver usando o 
gesso.  

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – V – V – F  
b) F – V – V – F  
c) V – F – V – F  
d) F – V – F – V  
e) F – F – F – V  

 
 
 
 
 

33.Sobre a assistência à pessoa com deficiência física 
analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Serviços continuados que oferecem acolhida, 
apoio e acompanhamento profissional a pessoas 
com deficiência e suas famílias, com vistas ao 
fortalecimento de vínculos familiares e sociais e 
oferta de condições para o alcance de autonomia 
e independência, com freqüência em período 
integral ou parcial. 

II. Os serviços serão oferecidos na forma de 
habilitação e reabilitação de pessoas com 
deficiência.  

III. Os serviços também são oferecidos na forma de 
atendimento de reabilitação na comunidade. 

 
Está (estão) correta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas a II e III. 
d) Apenas a III. 
e) Todas estão corretas. 

 
34.Sobre a forma de lidar com uma pessoa deficiente 
marque a alternativa incorreta. 
 

a) Trate a pessoa deficiente como uma pessoa 
saudável. Quando alguém tem uma limitação 
funcional, isso não quer dizer que a pessoa seja 
doente. Algumas deficiências não trazem 
problema de saúde. 

b) Em alguns casos, a pessoa deficiente pode reagir 
às situações de um modo não convencional, ou 
ainda, pode dar a impressão de que não está 
tomando conhecimento da sua presença. Lembre-
se de que ela pode não ouvir bem, ou ter outra 
deficiência que afete os movimentos ou dificulte o 
contato. 

c) Fale sempre diretamente com a pessoa 
deficiente, não com terceiros, por exemplo, um 
acompanhante ou um intérprete.  

d) Ao caminhar ao lado de uma pessoa usando 
bengala ou muletas, procure não acompanhar seu 
ritmo. 

e) Ofereça ajuda se quiser, mas espere que seu 
oferecimento seja aceito, antes de ajudar. Se a 
pessoa precisar de ajuda, vai aceitar sua oferta e 
explicar exatamente o que você deve fazer para 
ser útil a ela. 

 
35.Quando você encontrar uma pessoa em cadeira de 
rodas o que não deve fazer? 
 

a) Se a conversa continuar por mais tempo do que 
só alguns minutos e for possível, lembre-se de 
sentar, para que você e ela fiquem com os olhos 
num mesmo nível. Para uma pessoa sentada, é 
incômodo ficar olhando para cima por muito 
tempo. 

b) Se acanhe em usar palavras como "andar" e 
"correr". As pessoas que usam cadeira de rodas 
não empregam essas mesmas palavras. 

c) Não vá segurando automaticamente a cadeira de 
rodas. Ela é parte do espaço corporal da pessoa, 
quase uma extensão do seu corpo.  

d) Agarrar ou apoiar-se na cadeira de rodas é como 
agarrar ou apoiar-se numa pessoa sentada numa 
cadeira comum. Isso muitas vezes é simpático, se 



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 06 - Cargo 25 – Técnico em Imobilização Ortopédica 
Página 7 de 7 

vocês forem amigos, mas não deve ser feito se 
vocês não se conhecem.  

e) Esteja atento para a existência de barreiras 
arquitetônicas quando for escolher uma casa, 
restaurante, teatro ou qualquer outro local que 
queira visitar com uma pessoa em cadeira de 
rodas. 

 
36.Sobre os sinais de atenção que seguem a Colocação 
de Imobilizações marque a alternativa incorreta. 
 

a) Aumento de dor, a qual pode ser causada por 
inchamento causado por muita pressão. 

b) Dormência ou formigamento na mão ou pé, que 
pode ser causado por muita pressão nos nervos. 

c) Inchaço excessivo debaixo da imobilização, o que 
pode indicar que o sangue está sendo obstruído 
pela imobilização. 

d) Febre que seja associada com outra doença. 
e) Também, se a imobilização desenvolver pontos 

macios ou rachaduras, ou se sentir a imobilização 
muito frouxa ou dolorosamente apertada, deve ter 
a imobilização inspecionada pelo cirurgião 
ortopedista. 

 
37.Sobre como prevenir os acidentes domésticos marque 
V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  Os remédios devem estar guardados longe do 
alcance das crianças, como em prateleiras altas e 
armários trancados. 

(    )  A cozinha é palco de poucos acidentes 
domésticos. Por isso, é desnecessário deixar as 
crianças longe do local e nunca deixe os cabos 
das panelas virados para fora do fogão.  

(    )  Os medicamentos, os produtos de limpeza devem 
ser guardados com cuidado e em locais de difícil 
acesso. As crianças não devem mexer com álcool 
ou outras substâncias. 

(    )  Não se esqueça de colocar protetores ou 
barreiras nas escadas enquanto as crianças 
forem pequenas, principalmente na época em 
que os filhos começarem a engatinhar ou andar. 

 
A seqüência correta acima é: 
 

a) V – F – V – F  
b) V – F – V – V  
c) F – V – F – V  
d) F – F – V – V  
e) V – V – F – F  

 
38.Após a imobilização as pessoas devem ter alguns 
cuidados como: 

I. Manter o gesso sempre seco. A umidade irá 
amolecer a imobilização e evitar que essa exerça o 
suporte apropriado e a proteção necessária à lesão. 
Pode-se usar proteções plásticas ou comprar 
proteções à prova de água para manter a 
imobilização seca enquanto se toma banho ou se 
lava. 

II. Manter o interior da imobilização seco. Enquanto 
uma imobilização de fibra de vidro ou de plástico é 
mais resistente à água do que gesso, a proteção 
que é colocada não é resistente. Proteção molhada 
em contato com a pele pode causar irritação. 

III. Manter pó, sujeira e areia longe do interior da 
imobilização. 

IV. Enfiar objetos dentro da imobilização para coçar a 
pele irritada. Se a coceira continuar, deve-se entrar 
em contate o médico. 

V. Arrancar cantos da imobilização ou apará-la. 
VI. Inspecionar a pele ao redor da borda da 

imobilização. Se ela se tornar vermelha ou inchada, 
ou se tiver um mau cheiro vindo dela chamar o 
doutor. 

 
Está (estão) incorreta(s). 
 

a) Apenas a I, II e III. 
b) Apenas a II, IV e V. 
c) Apenas a III, IV, V e VI. 
d) Apenas a IV e V. 
e) Todas estão incorretas. 

 
39.Sobre os múltiplos impactos causados com o processo 
de humanização na instituição hospitalar marque a 
alternativa incorreta. 
 

a) Transforma a cultura organizacional, promove a 
revisão das formas, posturas e políticas de 
atendimento da instituição.  

b) Gera uma menor transparência na conduta dos 
profissionais pela presença constante da família.  

c) Maior valorização e comprometimento de todos 
os profissionais envolvidos.  

d) Promove a democratização das informações, com 
o estímulo ao diálogo entre as famílias e os 
profissionais de saúde.  

e) Permite a todos os colaboradores, corpo clínico, 
voluntários, pacientes e seus responsáveis a 
lembrança do princípio básico da organização: o 
amor à criança.  

 
40.Sobre o atendimento humanizado marque a alternativa 
incorreta. 
 

a) A humanização no atendimento hospitalar é hoje 
uma política pública e deve estar presente nos 
diversos níveis de atenção à saúde. A necessária 
amplitude envolve as especialidades e todos os 
atores existentes no contexto hospitalar: 
enfermeiros, psicólogos, médicos, gestores e 
trabalhadores da área de saúde, pacientes e 
familiares. 

b) Humanizar o atendimento é apenas chamar a 
paciente pelo nome, nem ter um sorriso nos 
lábios constantemente. 

c) Humanizar também é, além do atendimento 
fraterno e humano, procurar aperfeiçoar os 
conhecimentos continuadamente, é valorizar, no 
sentido antropológico e emocional, todos os 
elementos implicados no evento assistencial.  

d) A Humanização do atendimento, seja em saúde 
ou não, deve valorizar o respeito afetivo ao outro, 
deve prestigiar a melhoria na vida de relação 
entre pessoas em geral. 

e) Entre os tópicos importantes na humanização do 
atendimento em saúde alguns são mais 
relevantes: o interesse e competência na 
profissão, o diálogo entre o profissional e o 
usuário e/ou seus familiares, o favorecimento de 
facilidades para que a vida da pessoa e/ou de 
seus familiares seja melhor, evitar aborrecimentos 
e constrangimentos e, por fim o respeito aos 
horários de atendimento. 

 
FIM DO CADERNO 




