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1. Podemos afirmar sobre o gesso do tipo PTB, exceto: 
a) É indicado nas fraturas de tíbia com carga liberada. 
b) Deve ser apoiado nos côndilos femorais e tendão 

patelar. 
c) Usa-se mais algodão do que o gesso comum. 
d) O salto é colocado na direção do eixo da perna. 

 

2. Utilizamos a “férula de Braun” para tratamento de fraturas 
de que tipo? 
a) Quadril. 
b) Fêmur. 
c) Coluna. 
d) Cotovelo. 

 

3. Fratura de Boxer. Trata-se de: 
a) Fratura de rádio com desvio dorsal. 
b) Fratura de rádio com desvio volar. 
c) Fratura do quinto metacarpo. 
d) Fratura do primeiro metacarpo. 

 

4. Assinale a alternativa incorreta. Fazemos uso do gesso: 
a) Para prevenir lesão adicional às partes moles. 
b) Como curativo de queimaduras de 1º grau. 
c) Para imobilizar fraturas. 
d) Para prevenir deformidades. 

 

5. Para a imobilização do joelho a posição indicada é de: 
a) 15º 
b) 45º 
c) 60º 
d) 90º 

 

6. Para que tipo de tratamento é indicado o suspensório de 
Pavlik? 
a) Tíbia valga. 
b) Paralisia obstétrica. 
c) Displasia congênita do quadril. 
d) Pé caído. 

 

7. Podemos afirmar sobre o tendão patelar: 
a) Insere-se na tuberosidade de Gerdy. 
b) Não serve de ponto de apoio para aparelhos gessados. 
c) Insere-se na tuberosidade anterior da tíbia. 
d) Une o músculo quadríceps à tíbia. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os ossos são tecidos vivos. 
b) O gesso circular sempre deve ser iniciado no sentido 

distal proximal. 
c) Normalmente o número mínimo de camadas para a 

confecção de uma tala gessada é oito. 
d) As primeiras voltas de atadura gessada sempre 

deverão ser realizadas com a máxima tensão para dar 
firmeza ao aparelho gessado. 

 
 
 
 

9. Ruptura de ligamento cruzado posterior. Trata-se de: 
a) Trauma grave de joelho. 
b) Torcicolo. 
c) Estiramento grave de coxa. 
d) Estiramento grave de panturrilha. 

 

10. Os membros inferiores possuem quantos ossos? 
a) 59. 
b) 62. 
c) 64. 
d) 65. 

 

11. Atlas e áxis são vértebras pertencentes a qual divisão da 
coluna? 
a) Lombar. 
b) Cervical. 
c) Dorsal. 
d) Sacral. 

 

12. Podemos dizer que as fraturas são causadas por: 
I. Condição patológica. 

II. Trauma direto local. 
III. Mecanismos indiretos. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

13. Nervo mediano está relacionado com: 
a) Coluna. 
b) Punho. 
c) Perna. 
d) Coxa. 

 

14. São articulações que fazem circundação: 
a) As do ombro. 
b) As do joelho. 
c) As do tornozelo. 
d) As do cotovelo. 

 

15. O osteoma está relacionado a: 
a) Tumor ósseo benigno. 
b) Infecção articular. 
c) Inflamação óssea. 
d) Derrame articular. 

 

16. Podemos afirmar com relação à janela do aparelho 
gessado: 

I. Não pode ser recolocada para recobrir o curativo. 
II. Sempre deve ser quadrada para facilitar o recorte. 

III. Deve ser desenhada e realizada pelo técnico e auxiliar. 
Esses itens estão: 
a) Todos corretos. 
b) Todos incorretos. 
c) Dois deles estão corretos. 
d) Dois deles estão incorretos. 
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17. O tendão tríceps braquial está relacionado ao: 
a) Joelho. 
b) Cotovelo. 
c) Tornozelo. 
d) Polegar. 

 

18. O que acontece com o braço de um paciente que apresenta 
abdução do ombro? 
a) Aproxima-se da linha média do corpo. 
b) Afasta-se da linha média do corpo. 
c) Não altera sua distância em relação à linha média do 

corpo. 
d) Todas as anteriores, dependendo do caso. 

 

19. É empregada a tração de Crutchfield em fraturas de: 
a) Olécrano. 
b) Fêmur. 
c) Crânio. 
d) Coluna cervical. 

 

20. Podemos afirma sobre as luxações: 
a) É o deslocamento repentino e duradouro, parcial ou 

completo de um ou mais ossos de uma articulação. 
b) São entorses que devem ser tratados com imobilização 

e anti-inflamatórios. 
c) São fraturas que acometem a superfície articular e 

devem ser reduzidas pelo técnico em gesso. 
d) São simples lesões articulares, que passam com 

compressas geladas. 
 

21. Analise as afirmações sobre a fratura do tipo “galho verde”: 
I. O osso adquire uma deformidade plástica elástica. 

II. Ocorre mais habitualmente em crianças. 
III. Ocorre quando há integridade de uma das corticais. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

22. Qual o ligamento mais afetado em entorses de tornozelo 
em adultos? 
a) Cruzado posterior. 
b) Deltoide. 
c) Talo-fibular anterior. 
d) Talo-fibular posterior. 

 

23. As goteiras inguino-podálicas devem incluir, exceto: 
a) A coxa. 
b) O joelho. 
c) A perna e o pé. 
d) O quadril. 

 
 
 
 
 
 
 

24. Não faz parte dos ossos que pertencem ao punho: 
a) Cuneiforme, semilunar, piramidal. 
b) Trapézio, piramidal, hamato. 
c) Pisiforme, navicular do carpo, trapezoide. 
d) Semilunar, hamato, escafoide. 

 

25. Qual nervo está ligado com a síndrome do túnel do carpo? 
a) Radial. 
b) Ulnar. 
c) Axilar. 
d) Mediano. 

 

26. A síndrome do impacto é uma síndrome: 
a) Do braço. 
b) Do ombro. 
c) Da patela. 
d) Do hálux. 

 

27. Um ser humano normal do sexo masculino possui quantas 
vértebras torácicas? 
a) 8. 
b) 10. 
c) 12. 
d) 14. 

 

28. A Fratura de Colles trata-se de: 
a) Fratura de rádio com desvio dorsal. 
b) Fratura de rádio com desvio volar. 
c) Fratura do quinto metacarpo. 
d) Fratura do primeiro metacarpo. 

 

29. O gesso minerva é indicado para: 
a) Fraturas e luxações da coluna cervical. 
b) Fraturas de esterno. 
c) Fraturas de quadril. 
d) TCE. 

 

30. São músculos que integram a quadríceps, exceto: 
a) Reto-femoral. 
b) Sartório. 
c) Vasto lateral. 
d) Vasto intermédio. 

 

31. São sinais de complicação do aparelho gessado, exceto: 
a) Edema. 
b) Perda de sono. 
c) Odor fétido. 
d) Atrofia muscular. 

 

32. A fratura de Bennet trata-se de: 
a) Fratura de rádio com desvio dorsal. 
b) Fratura de rádio com desvio volar. 
c) Fratura do quinto metacarpo. 
d) Fratura do primeiro metacarpo. 
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33. Para imobilizar a clavícula é usado o enfaixamento: 
a) Em quatro. 
b) Em seis. 
c) Em oito. 
d) Em x. 

 

34. A pioartrite está relacionada a: 
a) Tumor ósseo benigno. 
b) Infecção articular. 
c) Inflamação óssea. 
d) Derrame articular. 

 

35. Fratura de Smith. Trata-se de: 
a) Fratura de rádio com desvio dorsal. 
b) Fratura de rádio com desvio volar. 
c) Fratura do quinto metacarpo. 
d) Fratura do primeiro metacarpo. 

 

36. As lacunas abaixo se completam correta e respectivamente 
em: 
Apesar da vitória _______, ______ o jogo com um placar 
________. 
a) Iminente – finalizaram - desprazeiroso. 
b) Eminente – finalizaram - desprazeroso. 
c) Eminente – finalisaram – desprazeiroso. 
d) Iminente – finalizaram - desprazeroso. 

 

37. Aponte a oração em que o pronome foi indevidamente 
empregado: 
a) Infelizmente nunca o obedeci.  
b) Meus pais fizeram de tudo para eu estudar mais. 
c) Para mim, esse grupo é indisciplinado. 
d) Gostaria que Vossa Santidade me abençoasse. 

 

38. As palavras não estão de acordo com o significado em 
parênteses na alternativa: 
a) Mandato (procuração) / Mandado (ordem judicial). 
b) Retificar (corrigir) / Ratificar (confirmar). 
c) Delatar (denunciar) / Dilatar (alargar). 
d) Intimorato (íntegro) / intemerato (destemido). 

 

39. Indique a alternativa que apresenta duas palavras 
antônimas: 
a) Fornido – robusto.  
b) Galhofa – elegância.  
c) Alvacento – escuro.  
d) Aluado – fascinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.   Analise as proposições abaixo: 
I. Este é o livro cujo o autor lhe falei.  

II. O cargo a que aspiro será reestruturado. 
III. Estais melhor Vossa Majestade? 

a) As proposições I, II e III estão grafadas de acordo com a 
norma culta da língua. 

b) Apenas a proposição I está grafada de acordo com a 
norma culta da língua. 

c) Apenas a proposição II está grafada de acordo com a 
norma culta da língua. 

d) Apenas a proposição III está grafada de acordo com a 
norma culta da língua. 
 

41. Analise as formas verbais em destaque: 
I. É bom que ele esteje preparado para nossa conversa. 

II. Você precisa parar de freiar bruscamente o carro. 
III. Talvez chova em Ilha Comprida no final da tarde. 

a) Apenas em I a forma verbal está devidamente grafada. 
b) Apenas em I e III as formas verbais estão devidamente 

grafadas. 
c) Apenas em II e III as formas verbais estão devidamente 

grafadas. 
d) Apenas em III a forma verbal está devidamente 

grafada. 
 

42. Embora os índices de riqueza da população estejam 
crescentes, grande parte da população é analfabeta. 
Assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a palavra em 
destaque na frase acima: 
a) Logo que.  
b) Visto que.  
c) Ainda que.  
d) Contanto que. 

 

43. Somente aos pais caberá tal decisão. Assinale a alternativa 
que classifica corretamente o termo em destaque: 
a) Sujeito. 
b) Objeto indireto. 
c) Objeto direto. 
d) Adjunto adnominal. 

 

44. Em qual das orações há sujeito indeterminado? 
a) Choveu muito de madrugada.  
b) Vendeu-se aquele barco.  
c) Os tios e os primos foram avisados do imprevisto.  
d) Descobriram quem comandava a quadrilha.  

 

45. No fragmento da canção de Gilberto Gil, o verbo se 
classifica como: 
“O Rio de Janeiro continua lindo”  
a) Intransitivo. 
b) Transitivo direto. 
c) De ligação. 
d) Transitivo indireto. 
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46. A futura Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou que em 
seu governo assumirá o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão: 
a) Guido Mantega. 
b) Miriam Belchior. 
c) Antônio Palocci. 
d) Aluísio Mercadante. 

 

47. Quando se analisa o crescimento populacional de uma 
determinada área, levam-se em conta alguns fatores, como: 
a) A diferença entre nascimentos e mortes e a soma entre 

emigração e imigração. 
b) A diferença entre imigração e emigração e a diferença 

entre nascimentos e mortes. 
c) A soma entre nascimentos e emigração e a diferença 

entre imigração e mortes. 
d) A diferença entre nascimentos e imigração e a soma 

entre mortes e emigração. 
 

48. Dois terrenos retangulares são semelhantes. O 1º terreno 
tem um lado medindo 9 m e 90 m de perímetro. Quanto 
mede o maior lado do 2º terreno sabendo-se que a 

semelhança entre o 1° e o 2º terreno é    ? 

a) 36 m. 
b) 108 m. 
c) 144 m. 
d) 124 m. 

 

49. Quanto mede a apótema de um quadrado, inscrito em uma 

circunferência, cujo lado mede     cm ? 

a)           

b)          

c)          

d)          
 

50. Quantos carros possui uma placa M C _ 5 2 _ _ sendo que 
as placas têm 3 letras escolhidas entre as 26 letras 
existentes e 4 algarismos escolhidos de 0 a 9? 
a) 2.600. 
b) 6.760. 
c) 26.000. 
d) 67.600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




