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Cargo: Técnico em Imobilizações Ortopédicas 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda a questão 01. 
 
Nem tudo é fácil 
 
É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste.  
É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada 
É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para 
sempre. 
É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver 
mais um dia.  
É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil 
fechar os olhos e atravessar a rua.  
É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar 
que sempre falta algo.  
É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar.  
É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar 
para o próprio umbigo.  
Se você errou, peça desculpas...  
É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser 
perdoado?  
Se alguém errou com você, perdoa-o...  
É difícil perdoar? Mas quem disse que é fácil se arrepender?  
Se você sente algo, diga...  
É difícil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar  
alguém que queira escutar?  
Se alguém reclama de você, ouça...  
É difícil ouvir certas coisas? Mas quem disse que é fácil ouvir 
você? 
Se alguém te ama, ame-o... 
É difícil entregar-se? Mas quem disse que é fácil ser feliz?  
Nem tudo é fácil na vida...Mas, com certeza, nada é impossível  
Precisamos acreditar, ter fé e lutar  
para que não apenas sonhemos, Mas também tornemos todos 
esses desejos,  
realidade!!!                                        Cecília Meireles 
 
01. Assinale a alternativa correta sobre o texto, segundo as 
figuras de estilo qual se destaca mais. 
a) Anáfora. 
b) Elipse. 
c) Hipérbole. 
d) Metáfora. 
 
02. Assinale a alternativa incorreta quanto às locuções 
adjetivas. 
a) Comportamento senil (relativo a velhice). 
b) Atitude pueril (próprio de jovens). 
c) Água sulfurosa (relativo a enxofre). 
d) Noite hibernal (de inverno). 
 
03. Leia os itens.  
I- O problema fundamental é este: preciso ler um pouco mais.  
II- Essa notícia que acabamos de ouvir é chocante. 
III- Naquela época eu ainda jogava bolinha de gude. 
IV- Esses anos passados foram nulos em termos de produção 
musical. 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso dos pronomes. 
a) O item I utiliza o pronome que está em destaque para situar o 

que vai ser expresso. 
b) O item II utiliza o pronome que está em destaque para situar 

o que ainda não foi expresso anteriormente. 
c) O item III utiliza o pronome que está em destaque indicam 

tempo muito distante em relação ao falante. 
d) O item IV utiliza o pronome que está em destaque indicam o 

tempo passado ou futuro pouco distantes em relação à 
pessoa que fala. 

 
Leia o texto de Maria Luiza Carneiro e responda a questão 04. 
 

 Se fizermos um balanço de algumas passagens da 
nossa história, verificaremos que, por tradição, o brasileiro tem 
uma mentalidade racista. Esse aspecto está oculto na chamada 
história oficial, em que certos assuntos são evitados para não 
ferir a memória de algumas instituições e personalidades. 
 
04. Assinale a alternativa correta sobre as palavras em 
destaque no texto acima. 
a) Os pronomes definidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
b) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
c) Os pronomes indefinidos referem-se a primeira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
d) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira determinada, vaga. 
 
05. Leia as orações. 
I- Para Caeiro, o importante é ver e sentir o mundo. 
II- A família queria noticiar o assalto, mas não tinha dinheiro. 
III- Ora cuspia, ora soltava um palavrão. 
IV- Ganhavam pouco, logo não podiam contratar um advogado. 
Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações 
acima. 
a) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é 

alternativa e IV é conclusiva. 
b) O item I é oração coordenada aditiva, II é explicativa, III é 

alternativa e IV é conclusiva. 
c) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é 

alternativa e IV é adversativa. 
d) O item I é oração coordenada conclusiva, II é adversativa, III 

é alternativa e IV é conclusiva. 
 
06. Leia as orações. 
I- Decidiram que você sairia da escola. Oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 
II- Necessitamos de que você venha. Oração subordinada 
substantiva objetiva indireta. 
III- Temos necessidade de que você venha. Oração 
subordinada substantiva completiva nominal. 
IV- Nosso desejo é que você venha. Oração subordinada 
substantiva predicativa. 
V- Desejamos que você venha. Oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 
Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações 
acima. 
a) Todas estão incorretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas III, IV e V estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. São objetivos da imobilização, exceto: 
a) Propiciar estabilidade das regiões afetadas. 
b) Impedir lesões vasculares. 
c) Impedir lesões de órgãos internos. 
d) Impedir lesões neurológicas. 
 
08. Com relação à imobilização da coluna cervical: 
I- A proteção da coluna cervical constitui medida universal do 
paciente vítima de trauma, devendo ser mantida até a 
confirmação de que não há lesão neurológica ou óssea. 
II- O colar cervical é confeccionado em polietileno, é radio 
transparente e deve ser mantido durante o RX da coluna 
cervical até ser afastado a lesão nesta área. 
III- Há risco de compressão de vias aéreas e/ou compressão 
circulatória quando o colar cervical estiver mal posicionado ou 
muito apertado. 
a) Apenas I está correta 
b) I e II estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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09. Paciente vítima de acidente moto ciclístico, para realizar a 
retirada do capacete: 
I- Uma pessoa estabiliza a cabeça e o pescoço do doente 
colocando uma mão de cada lado do capacete com os dedos na 
mandíbula do doente. Esta posição evita deslizamento caso a 
presilha esteja solta. 
II- A segunda pessoa corta ou solta a presilha do capacete junto 
às argolas, posiciona, então, uma mão sobre o ângulo da 
mandíbula, com o polegar de um lado e os dedos de outro. A 
outra mão é apoiada com firmeza por baixo da cabeça, na 
região occipital. Esta manobra transfere a responsabilidade de 
garantir a imobilização da cabeça e o alinhamento do pescoço 
para esta segunda pessoa. 
III- A primeira pessoa abre o capacete lateralmente para que 
este se distancie das orelhas e retira-o cuidadosamente. Caso o 
capacete possua uma cobertura de face, este dispositivo deve 
ser removido em primeiro lugar. Se o capacete cobrir totalmente 
a face, o nariz do doente irá dificultar a sua retirada. 
IV- Para liberar o nariz, o capacete deve ser inclinado para trás  
e elevado sobre o nariz do doente.Durante este procedimento a 
segunda pessoa deve manter a imobilização em posição neutra 
para evitar que a cabeça se mova. 
a) Apenas I está correta 
b) I e II estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
10. Com relação a imobilização das extremidades:  
I- Remover todas as roupas e expor o doente completamente, 
incluindo as extremidades. 
II- Avaliar pulsos e presença de hemorragia externa e cobrir com 
curativo estéril qualquer lesão aberta. 
III- Escolher o tipo e o tamanho apropriado do dispositivo de 
imobilização para a extremidade lesada, imobilizando duas 
articulações acima e uma abaixo da lesão. 
a) Apenas I está correta 
b) I e II estão corretas 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
11. Nas imobilizações das extremidades é incorreto afirmar: 
a) Se estiver com alinhamento normal aplicar o dispositivo. 
b) Se estiver desalinhada deve ser realinhada e após 

imobilizada. 
c) Se houver fratura exposta deve ser realinhada e após 

imobilizada. 
d) Não forçar o realinhamento, imobilizar na posição em que foi 

encontrada. 
 
12. Com relação a imobilização das extremidades superiores e 
da mão é incorreto afirmar: 
a) A mão não pode ser imobilizada temporariamente em posição 

anatômica e funcional com o punho em ligeira flexão dorsal 
e os dedos gentilmente fletidos em 45º.  

b) Na fratura de antebraço deve-se aplicar tração distal manual 
segurando o punho enquanto se exerce tração contrária no 
cotovelo. O dispositivo de imobilização é fixado no antebraço 
e o membro lesado é elevado. 

c) O punho é imobilizado sobre talas acolchoadas.  
d) Para imobilizar o úmero deve segurar o cotovelo e tracioná-lo 

em direção distal ao ombro. Aplicar o dispositivo e fixar á 
parede do tórax com tipóia e atadura. 

 
13. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Em caso de fratura de fêmur, se a tíbia e a fíbula não 

estiverem fraturadas, realinhar o fêmur tracionando 
manualmente o tornozelo. A medida que o espasmo 
muscular é superado, o membro se alonga e o desvio de 
rotação pode ser corrigido. Esta manobra pode exigir vários 
minutos dependendo do porte do paciente. 

b) As lesões do ombro são tratadas com tipóia e faixas ou por 
um curativo feito à moda de Velpeau. 

c) Em fratura de tíbia, desde que o fêmur esteja intacto, aplicar 
manualmente tração distal no tornozelo e ao mesmo tempo 
tração contrária logo acima do joelho.  

d) Em suspeita de fratura de joelho a perna  deve ser 
imobilizada  em extensão completa a fim de diminuir o 
estiramento das estruturas neurovasculares. 

 
14. Assinale a alternativa correta: 
a) Em paciente adulto pode ser usado um coxim sob os ombros 

para evitar flexão da coluna cervical. 
b) Pode ser necessária a utilização de acolchoado sob a cabeça 

do paciente pediátrico para evitar a hiperextensão do 
pescoço e oferecer conforto. 

c) Se o doente for deixado imobilizado na prancha longa por 
tempo prolongado (aproximadamente 2 horas ) poderá 
desenvolver escaras na região occipital, escápula, sacro e 
calcanhares. 

d) O colar cervical não pode ser colocado na vítima de pé ou 
sentada. 

 
15. No caso de fraturas pélvicas, deve-se: 
I- Evitar manipulação excessiva e repetida da pelve. Rodar para 
dentro as pernas, a fim de fechar uma fratura do tipo livro 
aberto. 
II- Acolchoar as proeminências ósseas e amarrar entre si as 
pernas rodadas. Essa manobra pode reduzir o deslocamento da 
sínfise e diminuir o volume da pelve. 
III- Imobilizar adequadamente a pelve, utilizando um lençol e/ou 
aplicar uma cinta pélvica. 
a) Apenas I é correta. 
b) I e II são corretas. 
c) I e III são corretas. 
d) Todas são corretas. 
  
16. Assinale a alternativa correta: 
a) As fraturas de tornozelo podem ser imobilizadas com uso de 

talas de papelão ou outras, desde que acolchoadas para 
evitar que seja exercida pressão sobre as proeminências 
ósseas. 

b) A estabilidade da pelve nunca poderá ser determinada 
através de compressão antero-posterior e latero-medial 
sobre as espinhas ilíacas antero-superiores.  

c) O teste de mobilidade axial realizado pela manobra suave de 
puxar e empurrar as pernas determinará a estabilidade na 
direção látero-medial. 

d) O doente imobilizado em prancha rígida deverá permanecer 
sobre ela o tempo que for preciso até ser realizadas 
radiografias da coluna cervical, do tórax e da pelve quando 
indicadas. 

17. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ao imobilizar uma fratura seu objetivo é diminuir a dor e o 

sangramento. 
b) Fratura exposta é toda aquela em que ocorre comunicação 

do seu foco com o meio externo contaminado com germes. 
c) A fratura exposta não é necessariamente exposição para o 

exterior, mas também para cavidades contaminadas, como a 
boca, o tubo digestivo, vias aéreas, vagina e anus. 

d) A fratura exposta não pode ser imobilizada.  
 
18. Na imobilização da coluna cervical com a vítima sentada ou 
de pé: 
I- O primeiro socorrista se posiciona atrás da vítima, iniciando a 
estabilização da coluna cervical apoiando os polegares na 
região occipital da vítima. 
II- A mandíbula é fixada com o restante das mãos, alinhando 
manualmente a coluna cervical fazendo tração longitudinal leve. 
III- O segundo socorrista posiciona o colar cervical por baixo da 
mandíbula da vítima, apoiando a extremidade inferior do colar 
no esterno/manúbrio esternal. 
a) Apenas I é correta. 
b) I e II são corretas. 
c) I e III são corretas. 
d) Todas são corretas. 
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19. Assinale a alternativa correta: 
a) Na imobilização da coluna cervical o socorrista que se 

posiciona atrás da vítima inicia a estabilização da coluna 
cervical apoiando os polegares na região occipital da vítima. 

b) A imobilização da coluna cervical nunca deve ser feita com 
apenas um socorrista.  

c) A imobilização da coluna cervical nunca deve ser feita com a 
vítima sentada ou de pé. 

d) Sempre é o segundo socorrista que inicia a estabilização da 
coluna cervical da vítima. 

 
20. Na imobilização do paciente em prancha rígida é correto 
afirmar: 
I- Mantém o corpo inteiro do doente em alinhamento neutro. 
II- Não impede todos os movimentos indesejáveis da coluna 
vertebral. 
III- Para fixar a cabeça e o pescoço do doente poderão ser 
utilizadas faixas ou fitas adesivas. 
a) Apenas I é correta. 
b) I e II são corretas. 
c) I e III são corretas. 
d) Todas são corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 




