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Cargo 302 
ORTOPEDIA E GESSO 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 28/9/2014, às 14h 
 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

O segredo da força está na vontade. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

TIPO “C”  

Prezado(a) Candidato(a), 
conf i ra  se  o  t i po  de  p rova receb ido  es tá  de  acordo  com o  ind icado  no  seu ó t i co . 



PROVA A
PLIC

ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – SEAP/SES-AOSD 302 – ORTOPEDIA E GESSO – TIPO “C” PÁGINA  2/7 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 10 
 
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
 

 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 

Envelhecer com saúde 
 

As atitudes que tomamos ao longo da vida se 
refletem na chamada terceira idade, e os hábitos saudáveis 
mostrarão seus frutos nessa fase, podendo transformá-la na 
melhor idade. 

Mas nunca é tarde para começar a cuidar do corpo e 
da mente. Os exercícios físicos adequados mantêm o 
organismo ativo e ajudam a prevenir doenças. E a atividade 
intelectual funciona como uma fisioterapia mental, como 
define João Toniolo, geriatra do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE). “Ler um bom livro, uma revista e até 
conversar com amigos ajudam a manter viva a troca de 
experiências com o mundo, resultando em cérebro 
exercitado e memória afiada”, afirma o médico. 
 

Disponível em: <http://www.einstein.br/einstein-saude/bem-estar-e-
qualidade-de-vida/Paginas/envelhecer-com-saude.aspx>.              

Acesso em: 30/6/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Acerca das questões sintáticas que envolvem o período “Os 
exercícios físicos adequados mantêm o organismo ativo e 
ajudam a prevenir doenças.” (linhas 6 e 7), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Como contém apenas uma oração, o período é 

classificado como simples. 
(B) Os vocábulos “Os” e “físicos” são núcleos do sujeito 

ao qual se refere o verbo “mantêm”. 
(C) O verbo “mantêm” é intransitivo. 
(D) O vocábulo “doenças” é complemento do verbo 

“prevenir”, por isso funciona como objeto direto. 
(E) O sujeito de “ajudam” é indeterminado. 
 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Com base nas informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Uma velhice saudável não depende dos hábitos que o 

ser humano cultiva ao longo da vida. 
(B) Quando hábitos saudáveis são cultivados ao longo da 

vida, a terceira idade pode ser transformada na 
melhor idade. 

(C) Só pode desfrutar uma velhice saudável o ser 
humano que começou a cultivar hábitos saudáveis 
desde a sua juventude. 

(D) Qualquer atividade física, independentemente de 
como seja praticada, ajuda a manter o organismo 
ativo e a prevenir doenças. 

(E) Para se manter viva a troca de experiências com o 
mundo, a leitura de um bom livro é mais indicada do 
que a leitura de uma revista ou o bate-papo com os 
amigos. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com relação ao emprego dos pronomes e das conjunções no 
primeiro parágrafo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O vocábulo “que” (linha 1) classifica-se como 

conjunção, pois introduz uma explicação. 
(B) O vocábulo “e” (linha 2) é uma conjunção que 

relaciona duas orações por meio da ideia de 
adversidade. 

(C) O pronome destacado em “transformá-la” (linha 3) 
refere-se a “idade” (linha 2). 

(D) O pronome destacado em “nessa fase” (linha 3) recupera 
a ideia contida em “ao longo da vida” (linha 1). 

(E) O pronome “seus” (linha 3) retoma o termo “os 
hábitos saudáveis” (linha 2). 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Considerando o sentido com o qual as palavras foram 
empregadas no período “Mas nunca é tarde para começar a 
cuidar do corpo e da mente.” (linhas 5 e 6), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No contexto, “Mas” tem sentido equivalente a Mais. 
(B) A forma verbal “começar” indica uma ação oposta ao 

sentido do verbo iniciar. 
(C) A substituição de “nunca” por nem sempre alteraria 

o sentido original do período. 
(D) A forma verbal “cuidar” mantém relação de 

antonímia com zelar. 
(E) Os vocábulos “corpo” e “mente” são sinônimos. 
 
 
Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
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Isolamento 
 

Você é daqueles que troca o passeio com os amigos, 
o almoço de família ou um encontro amoroso pela sua série 
predileta? Uma vez ou outra tudo bem, mas fazer isso com 
frequência pode ser um sinal de que você está abusando da 
tela. Tiago Lupoli explica que isso pode chegar ao estágio de 
alienação. “Nessa situação, o paciente dedica a maior parte 
do seu tempo à TV e esquece compromissos e lazer”, afirma. 
A consequência é o enfraquecimento dos laços com a 
família, com os amigos e com todas as outras pessoas do seu 
círculo social. 
 

Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/bem-estar/galerias/17678-
assistir-televisao-em-excesso-pode-dobrar-o-risco-de-morte-prematura>. 

Acesso em: 30/6/2014, com adaptações. 
 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
No texto 2, as aspas foram utilizadas no texto para 
 
(A) assinalar um trecho transcrito da fala de outra pessoa, 

que não é o autor do texto. 
(B) indicar o nome de uma obra científica. 
(C) marcar o emprego de expressões estrangeiras. 
(D) destacar o uso de palavras com o sentido modificado. 
(E) isolar expressões de baixo calão. 
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QUESTÃO 6 _______________________  
 

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Trocar, com frequência, as relações interpessoais por 
programas de TV pode levar uma pessoa ao estágio 
de alienação. 

(B) Quando uma pessoa troca um passeio com os amigos 
por uma série de TV, é sinal de que ela está doente. 

(C) A TV é prejudicial às relações interpessoais. 
(D) Dependendo da qualidade do que se vê na televisão, 

pode ocorrer o enfraquecimento dos laços familiares. 
(E) As pessoas que frequentemente veem TV ignoram o 

tempo para o lazer e não honram os próprios 
compromissos. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Considerando a oração “‘Nessa situação, o paciente dedica a 
maior parte do seu tempo à TV’” (linhas 6 e 7), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A inclusão do artigo uma diante de “TV” tornaria o 

emprego da crase facultativo. 
(B) Se, no lugar de “TV”, tivesse sido utilizado o 

substantivo televisão, o emprego da crase seria 
proibido. 

(C) O emprego do sinal indicativo de crase diante de 
“TV” está inadequado. 

(D) O emprego do sinal indicativo de crase diante de 
“TV” é obrigatório. 

(E) O emprego do sinal indicativo de crase diante de 
“TV” é facultativo. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
No período ‘“Nessa situação, o paciente dedica a maior parte 
do seu tempo à TV e esquece compromissos e lazer’” (linhas 
6 e 7), caso o termo destacado fosse substituído por a maior 
parte dos pacientes, de acordo com o que prescreve a 
norma-padrão acerca da concordância verbal, as formas 
verbais “dedica” e “esquece” 
 
(A) deveriam obrigatoriamente permanecer na terceira 

pessoa do singular. 
(B) deveriam obrigatoriamente passar para a terceira 

pessoa do plural. 
(C) poderiam tanto permanecer na terceira pessoa do 

singular quanto passar para a terceira pessoa do 
plural. 

(D) não poderiam passar para a terceira pessoa do plural. 
(E) não poderiam permanecer na terceira pessoa do 

singular. 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta dois vocábulos 
graficamente acentuados de acordo com a mesma regra. 
 
(A) Acho que é mais fácil trabalhar em hospital do que 

em posto. 
(B) Antes de trabalhar em hospital, ela foi voluntária, 

acompanhando pacientes com algum tipo de 
deficiência. 

(C) Os enfermeiros da rede pública merecem e têm o 
nosso respeito. 

(D) A profissão de médico é louvável. 
(E) A família representa um importante alicerce para 

quem está doente. 
 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 
 
(A) Aquela enfermeira sempre trás o seu próprio material 

de trabalho. 
(B) Apartir de hoje, procurarei entender como funcionam 

os hospitais públicos. 
(C) Ninguém possue mais talento do que eu para cuidar 

de pacientes. 
(D) Desde ontem, estou à espera de uma consulta com o 

ginecologista. 
(E) A doutora falou com o paciente atravéz da janela do 

consultório. 
 

MATEMÁTICA 
Questões de 11 a 18 

 

QUESTÃO 11  ______________________  
 

Ao separar comprimidos em grupos de 4, um determinado 
enfermeiro percebeu que sobravam 2 e que, ao separar os 
mesmos comprimidos em grupos de 6, também sobravam 2. 
Quantos eram os comprimidos, considerando que o número 
deles estava entre 80 e 90? 
 

(A) 82. 
(B) 84. 
(C) 85. 
(D) 86. 
(E) 87. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 

Paulo era dono de  
�

�
  de um terreno, que possuía junto com 

seu irmão. Depois vendeu 
�

�
 do seu terreno. Com que parte do 

terreno total ele ficou? 
 

(A) 
4

10
 (B) 

2

10
 (C) 

3

4
 (D) 

7

20
 (E) 

9

20
 

 

QUESTÃO 13  ______________________  
 
Mateus pretendia comprar um televisor e pesquisou o preço 
do aparelho em duas lojas. Na primeira loja, o preço era  
R$ 1.050,00, do qual lhe dariam um abatimento de  
R$ 250,00. Na segunda, o preço era R$ 940,00, do qual 
conseguiria um abatimento de R$ 235,00. Nessa situação 
hipotética, considerando que Mateus comprou a televisão 
pelo menor preço final, o valor economizado com a pesquisa 
foi de 
 
(A) R$ 15,00. 
(B) R$ 85,00. 
(C) R$ 95,00. 
(D) R$ 110,00. 
(E) R$ 125,00. 
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QUESTÃO 14  ______________________  
 
Uma instituição de saúde recebeu 30 caixas com 48 seringas 
cada uma. Essas seringas serão embaladas em caixas com 20 
unidades cada uma, para distribuição aos setores. Nessas 
condições, o número de caixas distribuídas é igual a 
 
(A) 24. 
(B) 48. 
(C) 72. 
(D) 96. 
(E) 100. 
 

QUESTÃO 15  ______________________  
 
Um funcionário faz uma tarefa gastando dois dias de 
trabalho, com 8 horas de expediente em cada um, e mais 
duas horas. Se fossem 3 funcionários trabalhando na mesma 
tarefa, no mesmo ritmo do primeiro, a tarefa ficaria pronta 
em quantas horas? 
 
(A) 3. 
(B) 4,5. 
(C) 6. 
(D) 9,5. 
(E) 12. 

 

QUESTÃO 16  ______________________  
 

Para comprar um carro, Carlos tinha 0,45 do total necessário, 
e sua esposa tinha 0,3 do mesmo total, mas ainda faltavam  
R$ 5.250,00 para o valor do carro. Qual é o preço desse 
carro, em reais? 
 

(A) 22.000,00. 
(B) 21.000,00. 
(C) 20.000,00. 
(D) 19.000,00. 
(E) 18.000,00. 

 

QUESTÃO 17  ______________________  
 

O gerente de determinada loja aumentou o preço de uma 
mercadoria em 50%. Com isso, os clientes deixaram de 
adquirir o produto. O gerente, então, resolveu aplicar o 
desconto de 50% no novo preço. Nessa situação hipotética, é 
correto afirmar que o preço final do produto em relação ao 
preço original (antes do aumento) ficou 
 

(A) igual. 
(B) 25% mais alto. 
(C) 25% mais baixo. 
(D) 50% mais baixo. 
(E) 30% mais alto. 
 

QUESTÃO 18  ______________________  
 
Quantos cm3 de água equivalem a 100 mL de água? 
 
(A) 100. 
(B) 10. 
(C) 1. 
(D) 0,1. 
(E) 0,01. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
Questões de 19 a 21 

 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
A descrição geográfica da distribuição de recursos humanos 
e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir 
dos indicadores de saúde do sistema.  
 
A definição apresentada descreve a (o) 
 
(A) região endêmica. 
(B) área distrital. 
(C) área epidêmica. 
(D) Mapa da Saúde. 
(E) região do SUS. 
 

QUESTÃO 20  ______________________  
 
De acordo com a Lei no 8.080/1990, a administração dos 
recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada 
ano, à saúde é uma atribuição 
 
(A) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, em seu âmbito administrativo. 
(B) exclusiva da União. 
(C) exclusiva dos municípios. 
(D) dos estados e municípios, em seu âmbito 

administrativo. 
(E) dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em 

seu âmbito administrativo. 
 

QUESTÃO 21  ______________________  
 
O acesso às ações e aos serviços deve ser garantido a todas as 
pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, 
ou outras características sociais ou pessoais. 
 
Com base no exposto, é correto afirmar que essa informação 
corresponde ao princípio da 
 
(A) participação popular. 
(B) equidade. 
(C) integralidade. 
(D) hierarquização. 
(E) universalidade. 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões 22 e 23 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

Conforme consta na Lei Orgânica do Distrito Federal, o 
Tribunal de Contas é integrado por 
 

(A) sete conselheiros. 
(B) nove conselheiros. 
(C) sete desembargadores. 
(D) nove ministros. 
(E) onze ministros. 
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QUESTÃO 23  ______________________  
 

Quantos dias são previstos como prazo para a defesa escrita 
no processo administrativo disciplinar do regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal, quando houver 
somente um servidor indiciado e não houver diligências 
reputadas indispensáveis? 
 
(A) Cinco. 
(B) Oito. 
(C) Trinta. 
(D) Quinze. 
(E) Dez. 
 

ATUALIDADES 
Questões 24 e 25 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
No início do ano de 2014, o Distrito Federal passou a contar 
com o serviço de coleta seletiva de lixo. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os caminhões da coleta seletiva recolherão o lixo 

seco e o lixo molhado, também chamado de 
inorgânico. 

(B) O lixo seco, objeto da coleta seletiva, compreende 
papel, plástico, vidro e alumínio. 

(C) A orientação é não embalar os vidros em papelão ou 
jornal, de forma a facilitar o manuseio pelos lixeiros. 

(D) Os veículos da coleta convencional serão 
substituídos, gradativamente, pelos caminhões da 
coleta seletiva até o final do ano. 

(E) Os moradores devem ter duas lixeiras para descartar 
separadamente o lixo orgânico de origem animal do 
lixo orgânico de origem vegetal. 

 

QUESTÃO 25  ______________________  
 
Com relação às Regiões Administrativas com maior 
contingente populacional no Distrito Federal, é correto citar 
 
(A) Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo. 
(B) Brazlândia e Itapoã. 
(C) Gama e Cruzeiro. 
(D) Lago Sul e Lago Norte. 
(E) Ceilândia e Taguatinga. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de 
morte entre pacientes na faixa etária dos cinco aos 40 anos  
de idade. 
 
(A) Doenças cardiovasculares. 
(B) Neoplasias. 
(C) Acidentes vasculares cerebrais. 
(D) Trauma. 
(E) Suicídio. 
 

QUESTÃO 27 _______________________  
 

Em relação aos sinais da síndrome compartimental, assinale 
a alternativa incorreta. 
 

(A) Hiperemia. 
(B) Parestesia. 
(C) Dor. 
(D) Ausência de pulso. 
(E) Paralisia. 
 

QUESTÃO 28  ______________________  
 

A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) ocorre 
após agressão isquêmica no período de 
 
(A) três horas. 
(B) seis horas. 
(C) doze horas. 
(D) vinte e quatro horas. 
(E) quarenta e oito horas. 

 

QUESTÃO 29  ______________________  
 

Os ossos longos do corpo humano têm o respectivo 
crescimento com base no modelo de ossificação 
 

(A) intramembranosa. 
(B) endocondral. 
(C) endosteal. 
(D) periosteal. 
(E) intramedular. 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

No que se refere aos músculos esqueléticos que apresentam o 
fenômeno da contratilidade, proporcionando o encurtamento 
de suas fibras e o consequente movimento, é correto afirmar 
que eles realizam contração 
 
(A) isométrica. 
(B) concêntrica. 
(C) excêntrica. 
(D) isotônica. 
(E) mista. 
 

QUESTÃO 31  ______________________  
 

Quanto às lesões nervosas periféricas, assinale a alternativa 
que corresponde à transecção traumática do nervo. 
 

(A) Neuropraxia. 
(B) Axoniotmese. 
(C) Neurotmese. 
(D) Neurólise. 
(E) Neurorrafia. 
 

QUESTÃO 32 _______________________  
 

A consolidação óssea, em relação às suas fases, encerra-se 
com o fenômeno da 
 

(A) remodelação. 
(B) proliferação celular. 
(C) mineralização. 
(D) ossificação. 
(E) condrogênese. 
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QUESTÃO 33  ______________________  
 
Assinale a alternativa que não apresenta um dos princípios 
do tratamento das lesões traumáticas do aparelho locomotor. 
 
(A) Alívio da dor. 
(B) Melhora da função. 
(C) Melhora da marcha. 
(D) Consolidação da fratura. 
(E) Prevenção ou correção da deformidade. 
 

QUESTÃO 34 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento da 
síndrome compartimental aguda. 
 
(A) Transferência muscular. 
(B) Neurólise. 
(C) Fasciotomia. 
(D) Tenólise. 
(E) Miorrafia. 
 

QUESTÃO 35  ______________________  
 
Considerando as lesões epifisárias, segundo a classificação 
de Salter, corresponde à lesão traumática contusa, sem 
alteração radiográfica, a do tipo 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
(E) V. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica em quantos graus é 
classificada a entorse articular, segundo o critério de 
gravidade. 
 
(A) Dois. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 

 

QUESTÃO 37  ______________________  
 
As deformidades em adução e rotação interna do quadril, e 
consequente encurtamento do membro inferior, resultam em 
luxação 
 
(A) anterior. 
(B) central. 
(C) medial. 
(D) lateral. 
(E) posterior. 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta a lesão de esforço 
repetitivo que acomete o grupo muscular flexor do punho e 
pronador do antebraço. 
 

(A) Epicondilite medial. 
(B) Epicondilite lateral. 
(C) Fibromialgia. 
(D) Epicondilite posterior. 
(E) Síndrome miofascial. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 

A síndrome do túnel do carpo é caracterizada por compressão 
neurotendínea na face volar do punho e acomete o nervo 
 

(A) radial e os tendões extensores. 
(B) axilar e o manguito rotador. 
(C) ulnar e os tendões flexores. 
(D) musculocutâneo e os tendões extensores. 
(E) mediano e os tendões flexores. 
 

QUESTÃO 40 _______________________  
 

No diagnóstico da escoliose, o paciente em ortostatismo é 
posicionado com o tronco fletido anteriormente,  
observando-se a gibosidade costal. A respeito do procedimento 
descrito, é correto afirmar que se trata do teste de 
 

(A) Moe. 
(B) Barlow. 
(C) Adams. 
(D) Ortolani. 
(E) Galeazzi. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 

No tratamento do pé torto congênito pelo método de Ponseti, 
a última deformidade a ser corrigida é o (a) 
 

(A) varo. 
(B) equino. 
(C) cavo. 
(D) adução. 
(E) atrofia da perna. 
 

QUESTÃO 42 _______________________  
 

Assinale a alternativa que indica em quantos pontos deve ser 
feita a moldagem do gesso para a manutenção das reduções 
incruentas das fraturas com aparelhos gessados. 
 

(A) Dois. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Número variável. 
 

QUESTÃO 43 _______________________  
 

Acerca da melhor opção de imobilização nos casos de 
fraturas diafisárias de úmero, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Pinça de confeiteiro. 
(B) Velpeau de crepon. 
(C) Gesso axilopalmar. 
(D) Tipoia. 
(E) Cotoveleira gessada. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 

 
 
Esse recipiente é adequado para descarte de 
 
(A) fluidos orgânicos. 
(B) sobras de alimentos hospitalares. 
(C) resíduos radioativos. 
(D) materiais perfurocortantes. 
(E) peças anatômicas e vísceras provenientes de 

cirurgias. 
 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Quanto à principal medida preventiva de lesões por esforço 
repetitivo (LER) no ambiente de trabalho na área de 
informática, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Cadeira anatômica. 
(B) Teclado ergonômico. 
(C) Apoio para os antebraços. 
(D) Mesa grande. 
(E) Rampa para os pés. 
 

QUESTÃO 46 ______________________  
 

 
 
Esse símbolo de segurança é utilizado para indicar que 
determinada substância química é 
 
(A) inflamável. 
(B) inodora. 
(C) irritante. 
(D) explosiva. 
(E) corrosiva. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
A sigla utilizada para representar o documento 
previdenciário que protege o paciente em caso de acidente de 
trabalho é a seguinte: 
 
(A) PAT. 
(B) GAT. 
(C) SIPAT. 
(D) CAT. 
(E) PM. 
 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Em relação aos aspectos de conduta ética no campo da saúde, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O atendimento deve ser prestado sem discriminação 

de religião ou condição financeira. 
(B) A ficha do paciente não tem caráter privado, pois a 

disseminação de informações facilita o tratamento. 
(C) Ao profissional de saúde é permitida a realização de 

atividade para a qual não seja habilitado, desde que 
autorizado pela chefia imediata. 

(D) Como medida de acolhimento, é aconselhável 
conversar com o paciente, inclusive a respeito da 
vida pessoal do profissional de saúde. 

(E) Quando possível, é desejável referir-se ao paciente 
pelo apelido, como medida de aproximação. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Os equipamentos de proteção têm como objetivo evitar riscos 
ameaçadores da saúde e segurança do trabalhador no 
exercício de determinada atividade. A legislação prevê a 
utilização de equipamentos de proteção individual e 
equipamentos de proteção coletiva. Com base no exposto, 
assinale a alternativa que apresenta somente equipamentos de 
proteção coletiva. 
 
(A) Piso antiderrapante e cinto de segurança. 
(B) Redes de proteção e mosquetão. 
(C) Sensores em máquinas e luvas. 
(D) Cabines para pintura e capacete. 
(E) Lava-olhos e exaustores para gases. 
 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Nos locais de trabalho, pela natureza da atividade 
desenvolvida, há riscos que podem comprometer o 
trabalhador em curto, médio ou longo prazo. Os riscos 
ambientais são classificados em grupos. O exemplo de um 
risco classificado como ergonômico é a presença, no 
ambiente de trabalho, de 
 
(A) animais peçonhentos. 
(B) bactérias e fungos. 
(C) monotonia e repetitividade. 
(D) vibrações. 
(E) neblina. 
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