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“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”
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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS
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1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.

Caderno de Questões

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

sem levar este Caderno de Questões

Caderno de Questões

Caderno de Questões

Cartão de Respostas

Cartão de

Respostas

Cartão de Respostas

Gabarito Oficial da Prova Objetiva

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL

DE SOORETAMA ES–



02

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

[...] Vai daí, acompanho meio distraída a
celeuma em torno de alguma cena tórrida numa das
camas do , programa a que assisti há
anos, quando ele se iniciava, achando bobamente
que aquilo não iria durar. Depois vi fragmentos e ouvi
comentários, o suficiente para notar que a
vulgaridade se perpetua e toma conta sem que se
perceba: fica natural. Há quem vá me achar
antiquada, alienada, severa. Não imagino que a
gente deva usar saia comprida, manga idem, feito
freiras de antigamente. Detesto a antiga hipocrisia em
assuntos sexuais. Naturalidade e liberdade são
positivas, mas a gente não precisava exagerar...
Precisamos, já grandinhas, usar saia tão curta que a
maioria fica tentando puxar um centímetro mais para
baixo, num desconforto idiota? Precisamos, homens
e mulheres, fingir que sexo é só o que importa, ou em
idade avançada expor peles murchas em
profundíssimos decotes como se o tempo nos tivesse
ignorado? Um pouco de recato é questão de higiene,
diz uma amiga minha, jovem e sensata. Mas haja
coragem para nadar contra a correnteza, em quase
todos os assuntos e modismos deste nosso tempo.

[...]
Não sei se o progresso se mede pela

vulgaridade. Não sei se avanço se calcula conforme a
deselegância, e se ascender socialmente implica
baixar as calças, levantar a saia, tirar o que sobrou do
sutiã. Tenho dúvidas. Tenho insegurança a respeito
do que representam essas drásticas mudanças, do
antigo primeiro tímido beijo na boca cheio de
encantamento e mistério, e esse atual, muitas
vezes ainda na infância, no qual vale tudo e meninas
engravidam sem saber – e sem saber de quem –
nesses falsamente inocentes joguinhos eróticos em
salões de festas, quando a luz diminui, ou dentro de
piscinas sem adulto por perto, mas com bebida.

Escrevi há tempos dois artigos dizendo que
família deveria ser careta: cada dia me convenço
mais de que toda a sociedade deveria ser um
pouquinho mais careta. Com jovens menos
pressionados a enveredar precocemente por uma
sexualidade que ainda não é a deles nem psíquica
nem biologicamente. Com adultos que não precisem
inventar uma modernidade fictícia, mas ser amorosos
e responsáveis – mais naturalmente alegres, não
tendo de se expor de corpo e alma, feito, diz minha
amiga Lygia Fagundes Telles, “carne em gancho de
açougue”. Essa aceleração no escrachado, no
pretensamente liberado, essa ânsia de ser uma
celebridade, de ser notado (não necessariamente
amado), essa exigência de ter imediatamente um
emprego bom, fácil, muito bem pago, e todas as

Compostura e caldo de galinha

Big Brother

ficar

LÍNGUA PORTUGUESA
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sensações que o mundo (da fantasia) pode oferecer,
depressa, logo, agora, não têm volta. Pois a
construção de uma vida, uma profissão, uma pessoa,
importa pouco diante da onda de caricaturas de
mulheres, homens ou gays que invade nossas
telinhas e respinga no nosso colo. E o mundo gira
para a frente. Tudo está virando um grande cenário de
reality show? Que reality, aliás? Pois não me parece
que essa seja a realidade concreta. E é isso que
alimenta minha esperança de que, apesar de tudo, se
afirme e espalhe a velha mania do bom gosto e da
compostura, que, como caldo de galinha, nunca fez
mal a ninguém.
(LUFT Lya. in: , 1/2/2012.)Revista Veja

Questão 01

Assinale a única opção que tem base no texto.

A) O maior objetivo da autora, no texto, é criticar o
comportamento leviano dos participantes de
programas de reality show.

B) O tradic ional ismo, um dos traços da
personalidade da autora, a impede de enxergar as
mudanças por que passa a sociedade.

C) De tanto assistir ao Big Brother, a autora começa a
perceber seu conteúdo como algo natural,
embora não concorde com o formato do
programa.

D) Embora se considere antiquada, a autora
compreende as mudanças na juventude no que
diz respeito ao interesse por alguns programas
televisivos.

E) A autora lança mão de um episódio ocorrido em
um programa televisivo para fazer uma crítica à
sociedade atual.

Questão 02

Em uma das frases abaixo, a autora lança mão da
linguagem conotativa. Aponte a opção em que isso
acontece.

A) “[...] programa a que assisti há anos, quando ele
se iniciava, achando bobamente que aquilo não
iria durar.”

B) “Mas haja coragem para nadar contra a
correnteza, em quase todos os assuntos e
modismos [...].”

C) “Detesto a antiga hipocrisia em assuntos sexuais.”
D) “Tenho insegurança a respeito do que

representam essas drásticas mudanças [...]”
E) “[...] caldo de galinha, nunca fez mal a ninguém.”
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Marque a alternativa que pode substituir, sem
alteração de sentido, a conjunção destacada em:
“Naturalidade e liberdade são positivas, MAS a gente
não precisava exagerar...”

A) portanto
B) pois
C) por conseguinte
D) todavia
E) conquanto

Questão 06

A oração subordinada destacada em: “[...] cada dia
me convenço mais DE QUE TODA A SOCIEDADE
DEVERIA SER UM POUQUINHO MAIS CARETA.”
classifica-se como:

A) substantiva objetiva direta.
B) adverbial consecutiva.
C) substantiva completiva nominal.
D) substantiva objetiva indireta.
E) adverbial conformativa.

Questão 07

Questão 05

Assinale a opção que apresenta o processo de
formação da palavra VULGARIDADE.

A) composição por justaposição.
B) composição por aglutinação.
C) derivação prefixal.
D) derivação sufixal.
E) derivação regressiva.

Questão 04

Assinale a opção em que o termo destacado foi
corretamente substituído por um pronome pessoal
oblíquo.

A) “Depois vi FRAGMENTOS [...]”
Depois lhes vi...

B) “[...] a gente deva usar SAIACOMPRIDA[...]”
...a gente deva usar-lhe...

C) “[...] do que representam ESSAS DRÁSTICAS
MUDANÇAS [...]”
...do que representam-las...

D) “[...] que invade NOSSAS TELINHAS e respinga
no nosso colo.”
...que invade-nas e respinga no nosso colo.

E) “[...] nunca fez malANINGUÉM”.
...nunca lhe fez mal.

Questão 03

De acordo com o texto:

A) É difícil ter uma conduta diferente da que a
sociedade impõe.

B) Os jovens, ao contrário dos adultos, sentem-se
impulsionados a corresponder ao modelo social.

C) A ânsia por prolongar a juventude é uma
necessidade natural do ser humano.

D) A autora demonstra preconceito quanto a
assuntos sexuais e gostaria que tudo fosse como
antigamente.

E) A amiga da autora costuma repreendê-la quando
ela demonstra falta de compostura.

Em: “[...] importa pouco diante da onda de caricaturas
de mulheres [...]” detectamos uma figura de
linguagem.Aponte-a.

A) Anáfora
B) Metáfora
C) Prosopopeia
D) Eufemismo
E) Pleonasmo

Questão 08

Em qual das frases abaixo o pronome foi colocado de
acordo com a norma culta da língua?

A) Jamais interessei-me por este programa.
B) Espero que resolvam-se logo todos os problemas.
C) O rapaz arriou na cadeira, deixando-se ficar

quieto.
D) Ontem apresentou-se uma nova cantora neste

teatro.
E) Quem interessou-se por esta programação?

Questão 10

O adjetivo destacado em “PROFUNDÍSSIMOS
decotes” foi flexionado no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) comparativo de inferioridade.
C) superlativo absoluto sintético.
D) superlativo absoluto analítico.
E) superlativo relativo de superioridade.

Questão 09
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Assinale a opção em que ocorre ERRO de regência
ao se modificar a frase do texto: “[...] programa a que
assisti há anos [...].”

A) programa com que simpatizei há anos.
B) programa de que não gostei há anos.
C) programa a que me referi há anos.
D) programa de que detestei há anos.
E) programa pelo qual me guiei há anos.

Questão 13

Questão 12

Assinale a opção em que a lacuna deve ser
preenchida com a primeira palavra entre parênteses.

A) O motorista do caminhão foi pego em
___________. (flagrante – fragrante)

B) A moça saiu chorando depois de ser
___________ pelo namorado. (distratada –
destratada)

C) Ele estendeu-lhe a mão, mas a moça dispensou o
___________. (comprimento – cumprimento)

D) O ___________ de futebol estava repleto de
torcedores. (estágio – estádio)

E) A multa pela ___________ no trânsito seria
altíssima. (inflação – infração)

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

O diretor dirigiu-se ___ mesa, puxou ___ cadeira
que estava ___ direita e sentou-se para assistir ___
palestra.

A) a – à – a – à
B) à – a – a – à
C) a – a – a – à
D) a – a – à – a
E) à – a – à – à

Questão 11

Que alternativa completa correta e respectivamente
as lacunas da frase abaixo?

Uma sociedade ___________ é aquela em que
tanto os ___________ quanto aqueles das camadas
mais baixas têm ___________ de seus problemas e
tentam resolvê-los em conjunto.

A) harmoniosa – privilegiados – conciência
B) harmoniosa – privilegiados – consciência
C) harmoniosa – previlegiados – coinciência
D) armoniosa – privilegiados – consciência
E) armoniosa – previlegiados – consciência

Questão 14

Assinale a opção em que a classe gramatical da
palavra destacada foi corretamente indicada entre
parênteses.

A) “Vai daí, acompanho meio distraída a CELEUMA
em torno de alguma cena tórrida [...]” (substantivo)

B) “Um pouco de recato é questão de HIGIENE [...]”
(adjetivo)

C) “Não sei se avanço se calcula CONFORME a
deselegância [...]” (preposição)

D) “Tenho insegurança A respeito do que
representam essas drásticas mudanças [...]”
(artigo)

E) “[...] cheio DE encantamento e mistério [...]”
(conjunção)

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Assinale a alternativa correta.

A) São admissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.

B) A lei jamais poderá restringir a publicidade dos
atos processuais.

C) O preso não possui direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.

D) Conceder-se-á sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.

E) O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

habeas corpus

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:

A) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, sendo descabida a indenização ao
proprietário por eventual dano cometido.

B) Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, sendo estas intransmissíveis aos seus
herdeiros.

C) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às
participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, exceto
nas atividades desportivas.

D) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

E) O direito de propriedade não é garantido no
ordenamento jurídico pátrio.
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“Prestar serviços de atendimento à saúde da
população, de assistência pública, e de proteção e
garantias às pessoas portadoras de deficiência de
qualquer natureza.” Segundo a Lei Orgânica
municipal de Sooretama, esta é uma atribuição que
compete:

A) exclusivamente ao Município.
B) exclusivamente ao Estado.
C) ao Município, concorrente ou supletivamente com

a União e o Estado.
D) exclusivamente à União.
E) ao Município, concorrente com a União.

Questão 19

“Resolver definitivamente sobre convênios ou
acordos que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio municipal.” Tal assertiva,
segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama,
compete:

A) ao chefe do Poder Executivo municipal.
B) exclusivamente à Câmara Municipal.
C) ao Governador.
D) à Câmara Municipal e ao Governador,

concorrentemente.
E) ao Tribunal de Contas Municipal.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
correto afirmar:

A) É vedado ao Município recusar fé aos
documentos públicos.

B) É permitido ao Município criar distinções entre
brasileiros ou preferências entre si.

C) Compete ao Município instituir e arrecadar
tributos de sua competência; entretanto não lhe
compete fixar as tarifas dos serviços municipais.

D) É vedado ao Município estabelecer as servidões
administrativas necessárias à realização de seus
serviços.

E) É vedado ao Município disciplinar a utilização dos
logradouros públicos.

Questão 18

Considerando o Decreto n° 7.508 de 2011, que
regulamentou a Lei n° 8.080/90, analise as
afirmativas abaixo e em seguida marque a assertiva
correta.

I. O Contrato Organizativo da Ação Pública da
Saúde é o acordo de colaboração firmado entre os
entes federativos com a finalidade de organizar e
integrar as ações e serviços de saúde na rede
regionalizada e hierarquizada.

II. A população indígena contará com regramentos
diferenciados de acesso, compatíveis com suas
especificidades e com a necessidade de
assistência integral à sua saúde, de acordo com
disposições do Ministério da Saúde.

III. Os serviços de atenção hospitalar e os
ambulatoriais especializados, entre outros de
maior complexidade e densidade tecnológica,
serão referenciados pelas regiões de Saúde
através dos serviços especiais de acesso aberto.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 21

Questão 22

As responsabilidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios em relação ao rol de
ações e serviços constantes da Relação Nacional de
Ações e Serviços de Saúde – RENASES – serão
pactuadas nas(os) respectivas(os):

A) Conferências de Saúde.
B) Conselhos de Saúde.
C) Comissões Intergestores.
D) Reuniões extraordinárias.
E) Comitês de Saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
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Questão 26

São exemplos de imobilização provisória todos os
abaixo relacionados, EXCETO:

A) imobilizações com esparadrapo.
B) do tipo Jones.
C) com tipoia americana.
D) com colar cervical.
E) aparelho circular gessado.

Assinale a opção que faz parte da Lista de
Notificação Compulsória Imediata – LNCI.

A) lúpus.
B) herpes.
C) diabetes.
D) malária.
E) difteria.

Questão 25

Se a imobilização requisitada ao técnico exigir a
posição ortostática, o paciente deverá estar:

A) sentado, com os pés pendentes.
B) em decúbito dorsal.
C) deitado sobre o ombro direito.
D) de pé.
E) em posição de Trendelemburg.

Questão 27

O gesso antebraquiopalmar tem como finalidade
imobilizar:

A) o ombro e a escápula.
B) o úmero e o cotovelo.
C) o punho e os ossos do carpo.
D) o antebraço, o cotovelo e o punho.
E) o braço e o antebraço.

Questão 28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 23

Em relação ao Planejamento de Saúde, é
INCORRETO afirmar:

A) No âmbito estadual, deve ser realizado de
maneira regionalizada, em função das
necessidades dos municípios, considerando o
estabelecimento de metas de saúde.

B) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação
das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos.

C) É um processo obrigatório para os entes públicos
e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

D) Compete à Comissão Intergestores Tripartite –
CIT pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal.

E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde.

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas
institucionais que têm o objetivo de promover
inovações nos processos e instrumentos de gestão e
compreende três dimensões: o Pacto pela Vida, o
Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS. No
que se refere ao Pacto de Gestão, assinale a opção
correta.

A) É constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, expressos em objetivos e metas,
derivados da análise da situação de saúde da
população e das prioridades definidas pelos
governos federal, estaduais e municipais.

B) Tem como objetivos a redução da mortalidade
infantil e materna, a atenção integral a pessoas
em situação ou risco de violência e o
fortalecimento da capacidade de resposta às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue e hanseníase.

C) Avança na regionalização e descentralização do
SUS, a partir da proposição de algumas diretrizes,
permitindo uma diversidade operativa que
respeite as singularidades regionais.

D) Representa o compromisso inequívoco com a
repolitização do SUS, consolidando a política
pública de saúde brasileira como uma política de
Estado, mais do que uma política de governos.

E) Tem como uma das prioridades implementar um
projeto permanente de mobilização social com a
finalidade de demonstrar a saúde como direito de
cidadania e o SUS como sistema público
universal garantidor desse direito.

Questão 24



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

O paciente submetido à tenorrafia doAquiles deve ter
seu tornozelo imobilizado:

A) em pronação.
B) em posição neutra.
C) em dorsoflexão.
D) em equino.
E) em supinação.

Questão 34

Assinale a associação correta entre o tipo de
imobilização e a lesão a ser tratada.

A) Jones tipo tubo / luxação do quadril.
B) Tala gessada tipo luva / fratura do tarso.
C) Pinça de confeiteiro / fratura do úmero.
D) Gesso antebraquiopalmar / fratura da clavícula.
E) Bota gessada / fratura da patela.

Questão 33

Ajanela no gesso é utilizada:

A) quando é necessário verificar se houver redução
da fratura.

B) para retirada de objeto estranho no interior do
gesso.

C) se há necessidade de inspeção da pele sob o
gesso.

D) caso o paciente relate prurido após a colocação
do gesso.

E) quando se necessita de auxílio para abertura do
gesso.

Questão 35

O paciente que apresenta fratura da falange média do
dedo indicador direito deve ser imobilizado com:

A) tala gessada tipo luva incluindo os dedos.
B) tipoia americana.
C) gesso antebraquiopalmar.
D) tala metálica.
E) pinça de confeiteiro.

Questão 36

O gesso áxilo-palmar incluindo o polegar é utilizado
nas fraturas do(a):

A) punho.
B) escafoide.
C) falange do indicador.
D) semilunar.
E) ulna.

Questão 32

Em relação aos equipamentos e materiais da sala de
imobilizações, pode-se afirmar:

A) A maca mais indicada para os enfaixamentos é a
de rodinhas.

B) A cadeira sem encosto é utilizada para realização
da imobilização do tipo “oito”.

C) A maca não deve ser utilizada nas confecções de
botas gessadas.

D) O afastador é utilizado para o corte e para a
abertura do gesso circular.

E) A férula de alumínio é utilizada nas fraturas de
punho.

Questão 29

O enfaixamento simples do tornozelo deve ser
realizado quando o paciente apresenta:

A) fratura bimaleolar.
B) entorse grave.
C) fratura do tálus.
D) contusão leve.
E) ruptura do ligamento deltoide.

Questão 30

Assinale a alternativa correta em relação à
imobilização do tipo Jones.

A) Pode ser utilizada após intervenções cirúrgicas
para evitar edema ou sangramento.

B) Não pode ser exercida compressão dos membros
neste tipo de imobilização.

C) Na imobilização do joelho, o mesmo deve estar
em extensão total.

D) Não deve ser utilizada pós-punções articulares.
E) A atadura gessada faz parte dos materiais

necessários para a correta confecção do Jones
tipo tubo.

Questão 31
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A fratura da falange proximal do quarto dedo do pé
deve ser tratada com:

A) enfaixamento simples.
B) tala metálica.
C) esparadrapagem.
D) bota gessada.
E) Jones.

Questão 39

A imobilização gessada do tipo áxilo-palmar é
utilizada na seguinte lesão:

A) luxação do cotovelo.
B) fratura da cabeça umeral.
C) fratura da clavícula.
D) luxação glenoumeral.
E) contusão acromioclavicular.

Questão 40

O gesso pélvico-podálico é geralmente utilizado nos
pacientes que apresentam:

A) fratura com desvio da patela.
B) fratura da tíbia.
C) luxação sacroilíaca.
D) disjunção da sínfise púbica.
E) fratura diafisária do fêmur.

Questão 37

As goteiras gessadas são realizadas com os
seguintes materiais:

A) malha, algodão ortopédico, atadura gessada e
crepom.

B) algodão ortopédico e atadura gessada.
C) atadura gessada e crepom.
D) malha, atadura gessada e crepom.
E) algodão ortopédico e crepom.

Questão 38




