
CARGO: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

M14 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

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.
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Gabarito Oficial da Prova Objetiva

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Alguns anos atrás, considerava-se nobre na
televisão o horário que começava às 19 e se estendia
até as 22 horas. Hoje, todos sabem, esse tempo é
medido das 18 horas à meia-noite. É quando o
espaço comercial é mais caro e, consequentemente,
os programas considerados mais importantes são
apresentados. É também onde se encontra o nicho
que abriga a teledramaturgia, principalmente as
novelas e, no caso da TV Globo, o Jornal Nacional. A
classificação é absolutamente comercial, já que o
Programa do Jô que às vezes entra depois da
meia-noite, faz dessa hora tardia uma hora nobre.
Assim também o Altas Horas, do Serginho Groisman,
[...]. E, ampliando a classificação, para as emissoras
a cabo, vamos encontrar o Estúdio I da Maria Beltrão,
e o Sarau, do Chico Pinheiro. Dois programas
imperdíveis, apresentados na Globo News.

Era esse – o do horário nobre na TV – o
assunto abordado naquela tarde, no Café Severino,
enquanto degustávamos um bom tinto californiano
que o Raul trouxera de casa. E, a cada gole que
bebíamos, ele perguntava com ansiedade:

– Não é mesmo maravilhoso? Safra 2007, a
melhor dos últimos vinte anos!

E tínhamos de concordar com ele, já que o
precioso líquido descia pela garganta como uma fita
rubra de veludo.

Ah, como são bons esses encontros de
amigos em que todos se manifestam sem egoísmo,
dando e recebendo informações que enriquecem
generosamente a relação de amizade, diria mesmo
de amor! E essa exclamação de alegria quase juvenil
me leva novamente a mencionar o Estúdio I, com sua
pauta variada, na qual convivem, democraticamente,
esporte, saúde, economia, literatura, tecnologia,
cultura, comportamento ... Tudo passa por ali,
despretensiosamente, como em nossos encontros
no Café Severino. Só não temos, entre nós, uma
Flávia de Oliveira, um João Paulo Cuenca e um Artur
Xexéo, para citar apenas três entre os muitos nomes
estrelados do programa de Maria Beltrão. Mas no
Severino, como no Estúdio I, todos ensinam, todos
aprendem, sem que ninguém tenha a pretensão de
saber mais do que o parceiro de roda.

[...]
Já no finzinho da tarde, a garrafa vazia e os

primeiros frequentadores da noite chegando, o Raul
fazia graça com o tema da reunião:

– Fora da TV, o exemplo também pode ser
aplicado. Querem encontros mais nobres do que
esses que fazemos durante a tarde?

Falar sobre televisão não está entre meus
assuntos favoritos, ainda que eu viva de escrever e

Horário nobre

Questão 02

Em: “[...] o precioso líquido descia pela garganta
como uma fita RUBRA de veludo.”, o significado da
palavra destacada relaciona-se diretamente à:

A) nobre.
B) Safra.
C) garganta.
D) tinto.
E) veludo.

Questão 01

Do contexto, pode-se extrair uma conclusão:

A) o horário nobre na TV foi estendido em
consequência da necessidade de veicular mais
informações ao telespectador.

B) o programa de Maria Beltrão é comparado ao
encontro dos amigos pela diversidade de temas e
pela harmonia com que os assuntos são
abordados.

C) programas como o do Jô não se enquadram no
horário nobre devido à baixa qualidade do
conteúdo e, consequentemente, ao desinteresse
comercial.

D) como trabalha na TV, o autor se surpreende com
o alcance da programação e a inutilidade do
conteúdo que essa mídia veicula.

E) o autor se sente envaidecido ao perceber como
outras mídias se utilizam da programação
televisiva para passar informações à população
leitora.

dirigir programas há mais de meio século. Talvez
porque no Brasil a TV seja um tema dominante, que
excede. Não apenas nas conversas familiares, e nem
restrita às colunas especializadas, aos cadernos de
entretenimento. Não. A TV reina em toda a mídia.
Pode até ser bom para nós, que trabalhamos nessa
área e vemos assim a valorização do nosso ofício,
mas o leitor de jornais e revistas? Não é
empobrecedor, sem nobreza, encontrar numa
primeira página de jornal a informação de que uma
atriz trocou de namorado? E, na mesma semana, ver
estampada nas revistas essa mesma notícia, com a
foto da atriz na capa? Muitas vezes, a mesma foto?

(Manoel Carlos, , 18/04/2012)Revista Veja
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A locução conjuntiva que introduz a oração
subordinada em: “Falar sobre televisão não está
entre meus assuntos favoritos, AINDA QUE eu viva
de escrever e dirigir programas há mais de meio
século.” poderia ser substituída, sem alteração de
sentido, por:

A) para que.
B) contanto que.
C) por conseguinte.
D) desde que.
E) embora.

Questão 05

Questão 04

Aforma verbal simples destacada em: “[...] que o Raul
TROUXERAde casa.” corresponde à composta:

A) havia trazido.
B) foi trago.
C) tinha trago.
D) tenha trazido.
E) tem trago.

Nos trechos a seguir, os verbos CONSIDERAR e
PERGUNTAR encontram-se, respectivamente, na
voz:

“Alguns anos atrás, considerava-se nobre na
televisão o horário que começava às 19 e se estendia
até as 22 horas.” (parágrafo 1)

“E, a cada gole que bebíamos, ele perguntava com
ansiedade:” (parágrafo 2)

A) ativa – ativa.
B) passiva analítica – ativa.
C) passiva sintética – ativa.
D) ativa – passiva sintética.
E) ativa – passiva analítica.

Questão 06

Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as lacunas das frases abaixo.

O tema me levou ao programa Sarau, ________ o
apresentador faz um trabalho magnífico.

O programa ________ tema me emocionou
mereceu estar no horário nobre da TV.

Naquele tempo ________ eu trabalhava na TV os
horários eram mais flexíveis.

A) em que – que – onde.
B) no qual – cujo – onde.
C) que – do qual – onde.
D) no qual – cujo – em que.
E) que – cujo – que.

Questão 07

Assinale o trecho em que o autor faz uso da
linguagem conotativa.

A) “[...] como são bons esses encontros de amigos
em que todos se manifestam sem egoísmo [...]”

B) “É também onde se encontra o nicho que abriga a
teledramaturgia [...]”

C) “Hoje, todos sabem, esse tempo é medido das
18 horas à meia-noite.”

D) “[...] a garrafa vazia e os primeiros frequentadores
da noite chegando [...]”

E) “Falar sobre televisão não está entre meus
assuntos favoritos [...]”

Questão 08

Assinale a opção em que o valor da preposição
destacada foi corretamente indicado entre
parênteses.

A) “[...] enquanto degustávamos um bom tinto
californiano que o Raul trouxera DE casa.”
(origem)

B) “[...] ampliando a classificação, PARA as
emissoras a cabo [...]” (assunto)

C) “[...] começava às 19 e se estendia ATÉ as
22 horas.” (movimento no espaço)

D) “[...] a cada gole que bebíamos, ele perguntava
COM ansiedade.” (companhia)

E) “[...] EM que todos se manifestam sem egoísmo
[...]” (posição de superioridade)

Questão 09

Questão 03

Em: “E tínhamos de concordar com ele, JÁ QUE O
PRECIOSO LÍQUIDO DESCIA PELA GARGANTA
como uma fita rubra de veludo.”, a oração
subordinada em destaque classifica-se como:

A) adverbial comparativa.
B) adverbial condicional.
C) adverbial causal.
D) substantiva subjetiva.
E) substantiva consecutiva.
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Uma sentença logicamente equivalente a “Se
Angélica é cadista, então Márcio é fiscal de
transporte” é:

A) Se Angélica não é cadista, então Márcio não é
fiscal de transporte.

B) Se Márcio é fiscal de transporte, Angélica é
cadista.

C) Se Márcio não é fiscal de transporte, então
Angélica não é cadista.

D) Angélica é cadista ou Márcio não é fiscal de
transporte.

E) Angélica é cadista ou Márcio é fiscal de
transporte.

Questão 11

Um grupo de 1.600 turistas que visitaram Armação
dos Búzios no último feriado, foram entrevistados
sobre as praias que visitaram. Todos votaram e os
valores foram anotados na tabela abaixo.

O número de entrevistados que visitaram todas as
três praias foi:

A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250

Questão 13

Questão 14

Dizer que “Gilmar não é instrutor musical ou Serginho
é técnico de contabilidade” é logicamente equivalente
a:

A) Se Gilmar não é instrutor musical, então Serginho
é técnico de contabilidade.

B) Se Gilmar não é instrutor musical, então Serginho
não é técnico de contabilidade.

C) Se Gilmar é instrutor musical, então Serginho é
técnico de contabilidade.

D) Se Gilmar é instrutor musical, então Serginho não
é técnico de contabilidade.

E) Se Serginho é técnico de contabilidade, então
Gilmar é instrutor musical.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Questão 15

A negação da sentença “Wanda não viajou para
Búzios e foi ao Pão deAçúcar” equivale a:

A) “Wanda não viajou para Búzios ou não foi ao Pão
deAçúcar”.

B) “Wanda não viajou para Búzios e não foi ao Pão de
Açúcar”.

C) “Wanda não viajou para Búzios ou foi ao Pão de
Açúcar”.

D) “Wanda viajou para Búzios ou não foi ao Pão de
Açúcar”.

E) “Wanda viajou para Búzios e não foi ao Pão de
Açúcar.

Assinale a opção em que as duas palavras do texto
foram acentuadas segundo a mesma regra.

A) século – imperdíveis.
B) também – notícia.
C) saúde – últimos.
D) egoísmo – horário.
E) atrás – café.

Questão 10

Considere as afirmações verdadeiras abaixo:

“Alguma buziana é bronzeada”

“Toda buziana é linda”

Então, pode-se afirmar que:

A) Alguma buziana linda é bronzeada.
B) Toda buziana bronzeada é linda.
C) Toda buziana linda é bronzeada.
D) Toda buziana bronzeada não é linda.
E) Alguma buziana não bronzeada não é linda.

Questão 12

PRAIAS NÚMERO DE ENTREVISTADOS
Geribá 700
Ferradura 1100
Tarta ruga 750
Geribá e Ferradura 500
Geribá e Tartaruga 300
Ferradura e Tartaruga 600
Geribá, Ferradura e Tartaruga x
Nenhuma das três praias 250
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Na semana passada, os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade,
que as cotas étnico-raciais são válidas no Brasil. O
parecer amplamente favorável da mais alta corte do
País pela legalidade da reserva de vagas ratifica a
importância dessas medidas para reverter os
processos de exclusão de raça e cor historicamente
construídos no Brasil.

A matéria julgada pelo STF versa sobre a cota para
cidadãos negros que pretendam vagas em:

A) empresas estatais.
B) empresas estrangeiras.
C) universidades nacionais.
D) centros de instruções militares.
E) organizações não governamentais.

(COSTA, R.
IstoÉ, ano 36, n. 2216, 02 mai. 2012, p. 52.)

Resultado das cotas.

Questão 17

O Governo Federal anunciou, em maio de 2012, uma
alteração da mais tradicional e popular aplicação
financeira do Brasil: a caderneta de poupança. A
medida governamental tem o objetivo de permitir a
redução da taxa de juros da economia. A medida
mencionada define que as cadernetas de poupança:

A) terão ganhos reduzidos.
B) deverão ser estadualizadas.
C) serão extintas a médio prazo.
D) serão restritas ao setor privado.
E) terão parte de seus ativos confiscados.

Questão 18

Após um longo dia de debate, o governo da
presidente Cristina Kirchner esperava aprovar
ontem, no Senado, o projeto que prevê a
expropriação de 51% da Repsol – YPF. Senadores
opositores disseram respaldar a iniciativa pela
necessidade de recuperar “um recurso estratégico”.

Com a reestatização da empresa citada, o recurso
estratégico que está em jogo é o:

A) xisto.
B) ferro.
C) petróleo.
D) alumínio.
E) manganês.

(FIGUEIREDO, J. e FARIELO, D.
. O Globo, 26 abr. 2012, Economia, p. 31.)

Argentina vota reestatização
da YPF

ATUALIDADES

Questão 16 Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Armação dos Búzios, assinale a
alternativa correta.

A) É vedado ao servidor valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.

B) É facultado ao servidor praticar usura sob
qualquer de suas formas.

C) Poderá o servidor recusar-se a atualizar seus
dados cadastrais quando solicitado.

D) Ao servidor é permitido retirar, sem prévia
anuência da autoridade competente, qualquer
documento ou objeto da repartição.

E) Ao servidor é assegurado o recebimento de
propina, comissão, presente ou vantagem de
qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

Questão 19

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Armação dos Búzios, sem qualquer
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço
em razão do seu casamento pelo período de:

A) 2 (dois) dias, com remuneração garantida.
B) 7 (sete) dias.
C) 1 (um) dia, vedada a prorrogação.
D) até 3 (três) dias, sem remuneração.
E) 8 (oito) dias consecutivos.

Questão 20
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Questão 22

O Conselho de Saúde deve ser composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários. Com base no
exposto, marque a opção correta em relação à
distribuição recomendada das vagas:

A) 25% de entidades de usuários.
B) 15 % de representantes do governo.
C) 10% de serviços sem fins lucrativos.
D) 50 % de prestadores de serviços privados.
E) 25% de entidades dos trabalhadores de saúde.

Questão 25

De acordo com a Lei n° 8.080/90, no que se refere ao
Planejamento e Orçamento do SUS, os Planos de
Saúde:

A) pactuarão as regras de continuidade do acesso às
ações e aos serviços de saúde, na respectiva área
de atuação.

B) identificarão as necessidades de saúde e
orientarão o planejamento integrado dos entes
federativos, contribuindo para o estabelecimento
de metas de saúde.

C) estabelecerão os valores a serem transferidos a
Estados, Distrito Federal e Municípios e como
essa transferência se dará.

D) serão a base das atividades e programações de
cada nível de direção do Sistema Único de Saúde
(SUS).

E) definirão os processos licitatórios em cada esfera
da administração pública, de acordo com as
ProgramaçõesAnuais.Questão 23

A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde
(RENASES) compreende todas as ações e todos os
serviços que o SUS oferece ao usuário. A cada dois
anos suas atualizações deverão ser consolidadas e
publicadas pelo(a):

A) Conselho de Saúde.
B) Ministério da Saúde.
C) Fundação de Saúde.
D) Comissão de Saúde.
E) Conferência de Saúde.

Questão 24

Considerando as diferenças entre o modelo
sanitarista e o assistencialismo médico, marque a
segunda coluna de acordo com a opção
correspondente na primeira.

(1) Sanitarismo
(2)Assistencialismo Médico

( )Acesso universal.
( )Ações curativas.
( )Financiamento misto.
( )Ações programadas.
( )Acesso à população definida.

Assinale a sequência correta.

A) 1, 1, 2, 1, 2.
B) 2, 2, 1, 2, 1.
C) 1, 2, 2, 1, 2.
D) 2, 1, 2, 1, 1.
E) 1, 2, 1, 2, 2.

Questão 21

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os
cidadãos brasileiros com a promulgação da
Constituição Federal em 1988, quando criou o
Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à
organização, direção e gestão do SUS, analise:

I. Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços
de saúde que lhes correspondam.

II. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
estadual, subordinadas ao Conselho Estadual de
Saúde e integradas pelos Comitês de Saúde.

III. No nível federal, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá organizar-se em distritos, de forma a
integrar e a articular recursos, técnicas e práticas
voltadas às ações de saúde.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
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Questão 27

Qual imobilização deverá ser realizada em um
paciente de dois anos de idade, que apresenta fratura
diafisária do fêmur?

A) Tubo gessado.
B) Gesso cruropodálico.
C) Gesso pélvico-podálico.
D) Bota gessada.
E) Bota Sarmiento.

Em relação à colocação do salto na bota gessada,
pode-se afirmar:

A) O paciente não deve deambular antes de 72 horas
após sua colocação.

B) O tamanho do salto independe do número do
calçado do paciente.

C) Seu uso é geralmente indicado para pacientes
que não podem deambular.

D) Deve ser confeccionado pelo Auxiliar de
Enfermagem.

E) O salto deve ser fixo e preso com atadura gessada
número 10, em forma de “x” ou “oito”.

Questão 28

Questão 30

A tração esquelética De Roussel é indicada na
seguinte condição patológica:

A) fratura dos ossos do tarso.
B) instabilidade da coluna cervical.
C) fratura do terço proximal do fêmur.
D) traumatismo raquimedular.
E) deformidade em flexão do joelho.

A imobilização do tipo Velpeau gessado deve ser
realizada em pacientes que apresentam fratura:

A) da coluna cervical.
B) do punho.
C) do terço distal do úmero.
D) do esterno.
E) da cabeça umeral.

Questão 31

A janela do gesso é indicada e realizada,
respectivamente, pelos seguintes profissionais:

A) Técnico de Enfermagem / Técnico de
Imobilização Gessada.

B) Técnico de Imobilização Gessada / Médico.
C) Auxil iar de Enfermagem / Técnico de

Enfermagem.
D) Médico / Técnico de Imobilização Gessada.
E) Médico /Auxiliar de Enfermagem.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O enfaixamento torácico é indicado quando o
paciente apresenta:

A) contusão dos arcos costais.
B) trauma da medula torácica.
C) fratura do sacro.
D) contusão da coluna cervical.
E) fratura de vértebras lombares.

Questão 29

Quais os materiais utilizados para confecção de uma
imobilização do tipo tala “pinça de confeiteiro”?

A) Algodão ortopédico, tala metálica e esparadrapo.
B) Atadura de crepom, algodão ortopédico,

esparadrapo e salto.
C) Malha tubular, algodão ortopédico, atadura de

crepom, atadura gessada e esparadrapo.
D) Algodão ortopédico, atadura gessada e tala

metálica.
E) Atadura gessada, malha tubular e esparadrapo.

Questão 32

O afastador é usado para:

A) cortar o gesso seco.
B) auxiliar na abertura da imobilização.
C) abertura de gesso molhado.
D) imobilizar as falanges.
E) cortar a atadura de crepom.

Questão 33

Aimobilização gessada tipo luva incluindo o polegar é
indicada para os pacientes que apresentam:

A) fratura do escafoide.
B) contusão da ulna.
C) fratura do semilunar.
D) fratura do rádio desviada.
E) lesão da articulação radioulnar proximal.

Questão 34
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Em relação à imobilização do tipo “oito”, pode-se
afirmar:

A) Os materiais utilizados na sua confecção são a
atadura de crepom e de gesso.

B) Não pode ser realizada em adolescentes.
C) É indicada para as fraturas desviadas da

escápula.
D) Só pode ser confeccionada pelo médico.
E) A cadeira sem encosto facilita a sua confecção

pelo técnico.

Questão 36

Um paciente que apresenta fratura do terço distal do
rádio deve ser imobilizado com:

A) tala luva gessada.
B) imobilização do tipo “pinça de confeiteiro”.
C) gesso braquiomanual “em cartucho”.
D) luva gessada.
E) gesso axilopalmar.

Questão 39

Na fratura da patela, deve-se utilizar a seguinte
imobilização:

A) bota gessada.
B) gesso pélvico-podálico.
C) bota do tipo Sarmiento.
D) tubo gessado.
E) imobilização do tipo Jones.

Questão 35

Questão 40

Em relação às propriedades do gesso sintético,
pode-se afirmar:

A) Sua secagem demora, em média, 12 horas.
B) Apesar de ser mais confortável que o gesso

comum, seu peso é maior.
C) Deve ser confeccionado pelo técnico com luvas

de procedimento.
D) É contraindicado nos pacientes com fratura sem

desvio.
E) Sua matéria-prima principal é o sulfato de cálcio.

Em relação à colocação da tala metálica, é correto
afirmar:

A) Deve-se mante r a h ipe rex tensão da
interfalangeana distal na lesão do “dedo em
martelo”.

B) O material mais comumente usado é o plástico.
C) O paciente é orientado a tirar e colocar a tala

metálica sem auxílio.
D) Não é necessária a medição correta do tamanho

da tala.
E) É utilizada frequentemente nas contusões do

punho e do polegar.

Questão 37

Qual o instrumento mais adequado para a retirada de
uma luva gessada de um paciente de 4 anos?

A) Tesoura de Lister.
B) Serra elétrica.
C) Água morna corrente.
D) Lâmina de bisturi.
E) Cisalha.

Questão 38




