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Um advogado tinha doze filhos, precisava sair da casa onde morava e alugar outra, mas não conseguia por causa do 
monte de crianças. 

Quando ele dizia que tinha doze filhos, ninguém queria alugar, porque sabiam que a criançada iria destruir a casa, e 
ele não podia dizer que não tinha filhos, não podia mentir; afinal os advogados não mentem. Ele estava ficando 
desesperado, o prazo para se mudar estava se esgotando. 

Daí teve uma ideia: mandou a mulher ir passear no cemitério com onze dos filhos. 
Pegou o filho que sobrou e foi ver casas junto com o agente da imobiliária. Gostou de uma, e o agente perguntou 

quantos filhos ele tinha. Ele respondeu que tinha doze. 
Daí o agente perguntou: “Mas onde estão os outros?”. 
E ele respondeu, com um ar muito triste: "Estão no cemitério, junto com a mamãe deles".  
E foi assim que ele conseguiu alugar uma casa sem mentir... 
 
MORAL: A inteligência faz a diferença; não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas. 

 
Adaptado de https://www.facebook.com/diariojurista/posts/584960891622563. Acesso em 02/03/2020. 

 

01. No trecho “Ele respondeu que tinha doze” (l. 08), contam-
se quantas vogais e quantas semivogais? 
(A) 11 vogais e 01 semivogal. 
(B) 10 vogais e 01 semivogal. 
(C) 09 vogais e 02 semivogais. 
(D) 08 vogais e 02 semivogais. 
 

02. Analise este trecho “afinal os advogados não mentem” (l. 
04). Entre as opções seguintes, qual grupo destacado exerce a 
mesma função sintática de “os advogados”? 
(A) “Pegou o filho que sobrou” (l. 07). 
(B) “Ele respondeu que tinha doze” (l. 08). 
(C) “basta escolher as palavras certas” (l. 13). 
(D) “precisava sair da casa onde morava” (l. 01). 
 

03. Assinale a afirmação que NÃO tem correspondência com o 
conteúdo do texto em análise. 
(A) O número de filhos do advogado representava um obstáculo 

para ele mudar de domicílio. 
(B) A última resposta do advogado representava uma verdade 

planejada por ele próprio. 
(C) Inexistia a necessidade de o advogado mentir a respeito da 

quantidade de filhos. 
(D) Alugar uma casa tendo doze filhos poderia constituir a 

destruição desse imóvel. 
 

04. Quanto às orações constantes do primeiro parágrafo (l. 01 e 
02), é correto afirmar que NÃO existe oração: 
(A) subordinada adverbial nesse trecho. 
(B) substantiva nesse fragmento do texto. 
(C) subordinada adjetiva nessa passagem. 
(D) coordenada assindética nesse excerto. 
 

05. Com relação à posição do acento tônico, no trecho “'Estão 
no cemitério, junto com a mamãe deles'” (l. 10), assinale a 
opção INCORRETA. 
(A) Tem-se um proparoxítono. 
(B) Existem monossílabos átonos. 
(C) Existem duas palavras oxítonas. 
(D) Há quatro vocábulos paroxítonos.  
 

06. O numeral “doze” (l. 01) é classificado como: 
(A) ordinal. 
(B) cardinal. 
(C) fracionário. 
(D) multiplicativo. 
 
 

 

07. No fragmento textual “e o agente perguntou quantos filhos 
ele tinha” (l. 07 e 08), os verbos “perguntar” e “ter” estão 
flexionados, respectivamente, nos pretéritos: 
(A) imperfeito e mais-que-perfeito do indicativo. 
(B) mais-que-perfeito e perfeito do indicativo. 
(C) imperfeito e perfeito do indicativo. 
(D) perfeito e imperfeito do indicativo. 
 

08. Em “ninguém queria alugar, porque sabiam que a 
criançada iria destruir a casa” (l. 03), a conjunção “porque” 
exprime a relação semântica de: 
(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) condição. 
(D) finalidade. 
 

09. O advogado, quando disse ao agente imobiliário que “'Estão 
no cemitério, junto com a mamãe deles'" (l. 10), queria que o 
agente acreditasse que sua mulher e seus outros filhos: 
(A) gostavam de passear no cemitério. 
(B) deveriam visitar um túmulo. 
(C) tinham ido passear lá. 
(D) haviam morrido. 
 

10. As palavras “cemitério” (l. 06) e “imobiliária” (l. 07) são 
acentuadas graficamente, uma vez que: 
(A) são paroxítonas terminadas em ditongo crescente oral. 
(B) todas as proparoxítonas reais devem ser acentuadas. 
(C) as vogais tônicas estão pospostas a um hiato. 
(D) terminam em ditongo decrescente nasal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. Sobre as imobilizações provisórias podemos afirmar que: 
(A) Não podem ser aplicadas imediatamente após a fratura; 
(B) Reduzem os riscos de lesões neurovasculares; 
(C) Aumentam o risco de conversão inadvertida de uma fratura 

fechada em uma fratura exposta; 
(D) Dificultam o transporte do paciente para as unidades de 

emergências. 
 

12. Assinale as imobilizações gessadas utilizadas somente no 
esqueleto apendicular: 
(A) Inguino Maleolar e Minerva; 
(B) Suropodálico e Axilopalmar; 
(C) Antebraquipalmar e Colar Cervical; 
(D) Colete Gessado e Pelvicopodálico. 
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13. As imobilizações gessadas estão indicadas: 
(A) Na atrofia de Sudeck; 
(B) No neuroma de Morton; 
(C) Na fratura de Monteggia; 
(D) Na luxação femuroacetabular no paciente adulto. 

 
14. Qual a imobilização mais adequada para as fraturas do 
escafoide? 
(A) Luva Gessada; 
(B) Gesso Axilopalmar englobando o polegar; 
(C) Gesso Antebraquipalmar; 
(D) Tubo Gessado. 
 

15. Cuboide e Navicular são ossos de que parte do corpo? 
(A) Pé; 
(B) Mão; 
(C) Joelho; 
(D) Punho. 
 

16. O colete de Milwaukee está indicado para o tratamento da: 
(A) Escoliose; 
(B) Fratura da coluna por insuficiência; 
(C) Cervicalgia; 
(D) Lombalgia. 
 

17. Paciente do sexo masculino, 22 anos, submetido à uma 
redução incruenta de fratura do punho direito há três dias, 
retorna ao ambulatório para revisão de aparelho gessado 
apresentando déficit de pulso arterial periférico, extremidade 
escura associada à contratura em flexão do punho e da mão, 
devemos pensar em: 
(A) Embolia; 
(B) Rigidez articular em decorrência da fratura; 
(C) Contratura isquêmica de Volkmann; 
(D) Paralisia. 
 

18. A osteoporose se caracteriza por: 
(A) Inflamação no osso; 
(B) Baixa mineralização óssea; 
(C) Lesão na cartilagem articular; 
(D) Edema no osso subcondral. 
 

19. São exames de imagens competentes para diagnosticar uma 
fratura: 
(A) Densitometria óssea e Cintilografia Óssea; 
(B) Pet Scan e RNM; 
(C) Ultrassonografia e Doppler; 
(D) Radiografia e TC. 

 
20. Paciente ao realizar um pulo de ponta do trampolim em 
uma piscina rasa sofreu uma lesão medular. Qual o segmento 
da coluna vertebral mais comumente afetado neste tipo de 
acidente: 
(A) Lombar. 
(B) Torácica. 
(C) Sacral. 
(D) Cervical. 
 
 
 
 
 

21. A articulação do ombro, também chamada de gleno-umeral, 
executa vários movimentos, dentre eles adução, abdução, 
flexão, extensão e circundação. Assinale a articulação abaixo 
que mais se assemelha aos movimentos realizados por esta 
articulação: 
(A) Joelho e tornozelo; 
(B) Cotovelo e pé; 
(C) Coxo-femoral e polegar; 
(D) Punho e Coluna lombar. 

 
22. Durante jogo de futebol, o camisa 9 saiu em contra-ataque 
em busca do gol adversário. No momento do arranque, sentiu 
uma fisgada na parte posterior da coxa direita. Imediatamente 
levou a mão sobre a região e caiu no gramado, precisando ser 
substituído. Assinale abaixo, quais os grupos musculares 
afetados: 
(A) Extensores; 
(B) Flexores; 
(C) Adutores; 
(D) Abdutores. 

 
23. A classificação de Gustilo e Anderson é uma das mais 
utilizadas para estadear as fraturas expostas. Qual conceito se 
reporta melhor a este tipo de fratura: 
(A) Qualquer padrão de lesão que provoca um rompimento no 

envelope de tecidos moles e resulta em comunicação direta 
entre o osso e o meio ambiente. 

(B) Fratura cominutiva associada à lesão arterial e nervosa. 
(C) Fratura diafisária associada à lesão arterial. 
(D) Fratura complexa, que seu tratamento é incruento, e 

provoca uma grande perda sanguínea, colocando em risco a 
vida do paciente. 

 
24. Técnico em imobilização ortopédica inicia seu trabalho em 
um hospital público. No primeiro mês, fez muitas horas extras, 
pois queria quitar o consorcio da sua moto. Procurou o 
ortopedista de plantão com queixa de dor na região da 
tabaqueira anatômica à direita. Qual a região anatômica 
acometida? 
(A) Ombro; 
(B) Punho; 
(C) Cotovelo; 
(D) Dedos da mão. 
 
25. As aberturas realizadas nos aparelhos gessados, tipo cunhas 
de adição e subtração, são executadas com qual objetivo? 
(A) Corrigir possíveis desvios da fratura; 
(B) Prevenir síndrome de compartimento; 
(C) Proporcionar maior ventilação do aparelho gessado; 
(D) Trocar o algodão da imobilização. 

 
26. Paciente encontra-se desacordado na rua, qual o primeiro 
passo a ser realizado: 
(A) Chamar ajuda. 
(B) Iniciar compressões cardíacas. 
(C) Iniciar ventilações. 
(D) Checar responsividade. 
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27. Qual dos materiais abaixo NÃO faz parte de uma sala de 
gesso: 
(A) Pinças Crile. 
(B) Tesoura de Lister.  
(C) Malha tubular. 
(D) Serra vibratória. 
 
28. Sobre a execução de um aparelho gessado, assinale o item 
correto: 
(A) A água quente aumenta a resistência do gesso. 
(B) Instrumentos cortantes como tesoura, bisturi e serra elétrica 

são utilizados apenas na remoção do aparelho gessado. 
(C) O algodão ortopédico deve ser colocado no nível das 

saliências ósseas, visando evitar compressão. 
(D) As ataduras possuem tamanho único e devem ser 

customizadas de acordo com a região imobilizada. 
 

29. Considerando a técnica correta de aplicação do aparelho 
gessado, marque a alternativa correta: 
(A) A atadura gessada deve ser submersa até que inicie o 

aborbulhamento, indicando o momento de retirá-la. 
(B) O aparelho deve ser iniciado pela extremidade proximal, 

facilitando o retorno venoso. 
(C) Em cada passagem devemos alisar a atadura, buscando 

unicamente a melhor versão estética do aparelho. 
(D) A atadura gessada deve ser aplicada em aspirais, buscando 

melhor adequação as mudanças de diâmetro do membro e 
uniformizando a compressão aplicada. 

 
30. Qualquer cidadão habilitado pode prestar primeiros 
socorros a uma vítima desacordada, qual dos itens abaixo NÃO 
faz parte do BLS (Suporte Básico de Vida): 
(A) Chamar ajuda. 
(B) Iniciar compressões cardíacas. 
(C) Utilizar DEA. 
(D) Realizar exposição do corpo. 

 
31. Marque a alternativa correta em que a associação das 
estruturas anatômicas está em uma sequência lógica: 
(A) Bacia - Ísquio - Fíbula; 
(B) Pé - Quirodáctilo – Metatarso; 
(C) Joelho - Patela – Menisco; 
(D) Mão - Pododáctilo – Metacarpo. 
 
32. Sobre os tratamentos das fraturas podemos afirmar que: 
(A) Tratamento incruento é realizado no centro cirúrgico pelo 

ortopedista, sendo necessária uma incisão cirúrgica para 
redução da fratura; 

(B) Tratamento conservador é também chamado de não 
cirúrgico ou incruento; 

(C) Tratamento cruento é realizado na sala de gesso pelo 
ortopedista a foco fechado, sem necessidade de cirurgia. 

(D) A redução incruenta não necessita de anestesiar o paciente. 
 
33. Marque a alternativa em que a associação está correta: 
(A) Fratura do maléolo – Gesso Axilopalmar; 
(B) Fratura de Jones – Tubo Gessado; 
(C) Fratura do úmero – Pinça de Confeiteiro; 
(D) Fratura do olecrano – Gesso Cruropodálico. 
 
 

34. Sobre a posição do paciente para a realização do exame 
radiológico, assinale a alternativa correta: 
(A) Decúbito dorsal ou supina – O paciente fica deitado com o 

abdome virado para a mesa. 
(B) Decúbito ventral ou prona - O paciente fica deitado com as 

costas virada para a mesa. 
(C) Posição ortostática – O paciente fica em pé no ato do 

exame. 
(D) Posição de Fowler – O paciente fica deitado, semelhante a 

posição ginecológica. 
 

35. Sobre a janela aberta no aparelho gessado podemos afirmar 
que: 
(A) É feita com o gesso ainda úmido, pois facilita sua abertura; 
(B) Uma das suas indicações é realizar troca de curativo; 
(C) É realizada objetivando a ventilação do membro envolvido; 
(D) É uma conduta medieval, não sendo mais utilizada nos 

tempos modernos. 
 

36. O ligamento deltoide e o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) 
pertencem às seguintes articulações: 
(A) Ombro e Quadril; 
(B) Pé e Mão; 
(C) Cotovelo e Punho; 
(D) Tornozelo e Joelho. 

 
37. A artroplastia é um procedimento cirúrgico que visa 
substituir a articulação de forma total ou parcial. As articulações 
onde este procedimento cirúrgico é mais frequentemente 
realizado são: 
(A) Joelho e quadril; 
(B) Ombro e tornozelo; 
(C) Pé e mão; 
(D) Cotovelo e punho. 

 
38. Com relação à instalação de tração esquelética podemos 
afirmar que: 
(A) Sua instalação deve ser realizada somente pelo técnico em 

imobilização ortopédica; 
(B) O risco de infecção é muito pequeno, pois sempre é 

aconselhada a colocação de frascos seco de antibióticos nas 
extremidades dos fios; 

(C) Não se deve levar em consideração durante sua instalação, o 
local de fratura; 

(D) Após sua instalação, deve sempre ser checado o pulso e a 
perfusão das extremidades do membro. 

 
39. Assinale a alternativa que são possíveis complicações das 
imobilizações gessadas: 
(A) Atrofia muscular e rigidez articular; 
(B) Desmineralização óssea e hipertrofia muscular; 
(C) Instabilidade e aumento da crepitação da fratura; 
(D) Hipertonia dos vasos sanguíneos. 
 
40. Sobre os tipos de imobilizações gessadas assinale o item 
correto: 
(A) As talas gessadas são imobilizações do tipo definitivas; 
(B) O gesso tipo Sarmiento (PTB) é uma imobilização provisória; 
(C) A luva gessada é um tipo de imobilização definitiva; 
(D) As imobilizações provisórias são indicadas somente para as 

fraturas fechadas. 
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41. A pronação dolorosa ocorre com maior frequência nas 
crianças entre 2 e 3 anos. A articulação acometida é: 
(A) Coxofemoral; 
(B) Ombro; 
(C) Tornozelo; 
(D) Cotovelo. 

 
42. As fraturas do 1/3 distal do rádio constitui cerca de 12% das 
fraturas do esqueleto humano. Mais comum em pacientes 
idosos portadores de osteoporose. São chamadas também de: 
(A) Fratura de Jefferson; 
(B) Fratura de Colles; 
(C) Fratura de Bennett; 
(D) Fratura de Galeazzi. 

 
43. O manguito rotador é formado pelos músculos supra-
espinhoso, infra-espinhoso, subescapular e redondo menor e se 
localiza no: 
(A) Joelho; 
(B) Pé; 
(C) Ombro; 
(D) Quadril. 

 
44. Marque a sequência correta: 
(A) Gesso axilopalmar – Fratura do platô tibial; 
(B) Gesso ingnopodálico – Fratura da clavícula; 
(C) Gesso Minerva – Fratura dos ossos do pé; 
(D) Pinça de confeiteiro – Fratura do úmero. 

 
45. Assinale a relação correta entre imobilização e indicação; 
(A) Robofoot – Lesão do ligamento piriforme; 
(B) Brace – Entorse de joelho; 
(C) Velpeau – Lesão do ligamento redondo; 
(D) Suspensório de Pavlik – luxação subtalar. 

 
46. Marque o conceito correto: 
(A) Artrocentese é também denominada de punção ou 

aspiração articular; 
(B) Artropatia é a substituição total ou parcial de uma 

articulação; 
(C) Hemartrose é a presença de líquido patológico dentro da 

articulação; 
(D) Osteossíntese é um tipo de redução incruenta de uma 

fratura exposta. 
 
47. A Lei Federal nº 8080/1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, a proteção, a recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. De acordo com o artigo 7º da referida lei, assinale 
a alternativa que apresenta um princípio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
(A) Seletividade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. 
(B) Centralização político-administrativa, com direção única do 

Ministério da Saúde. 
(C) Controle da comunidade por meio das ações dos agentes 

comunitários de saúde. 
(D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 
 

48. Criada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
apresenta como uma de suas diretrizes a defesa dos direitos dos 
usuários. Portanto, isso significa que: 
(A) os usuários de saúde, para ter seus direitos garantidos, 

devem, também, cumprir seus deveres. 
(B) os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e 

os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento 
desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em 
todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. 

(C) os usuários de saúde devem ter seu estado de saúde 
preservado em sigilo pela equipe médica, não podendo, de 
forma alguma, esse sigilo ser quebrado. 

(D) os usuários de saúde têm direitos de acordo com seus 
vínculos trabalhistas e previdenciários, devendo o acesso 
ao SUS ser subordinado à contribuição prévia. 

 
49. O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído 
por meio da Portaria nº 529/2013 com o objetivo geral de 
contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional. Assinale a 
alternativa que apresenta os objetivos específicos do referido 
programa. 
I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 
segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, da 
organização e da gestão de serviços de saúde, por meio da 
implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do 
Paciente nos estabelecimentos de saúde. 
II - Envolver os pacientes e os familiares nas ações de segurança 
do paciente. 
III - Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à 
segurança do paciente. 
IV - Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre 
segurança do paciente. 
V - Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no 
ensino técnico, na graduação e na pós-graduação na área da 
saúde. 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I, II, III, IV e V. 
(C) II, IV e V, somente. 
(D) III e IV, somente. 
 
50. De acordo com Teixeira e Valle (1996), o conjunto de ações 
voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à 
saúde dos homens e dos animais, à preservação do meio 
ambiente e à qualidade dos resultados, refere-se ao conceito 
de: 
(A) Biossegurança. 
(B) Vigilância Sanitária.  
(C) Política de Saúde. 
(D) Vigilância Epidemiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 


