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INSTRUÇÕES
1. O tempo total para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o
cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
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Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame
imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”),
das quais apenas 1 (uma) é correta.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão
consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de
qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e
retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.
___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
INSCRIÇÃO

CARGO
COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1
Dois olhos, dois mundos
1 “Temos dois olhos. Com um nós vemos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem.
Com o outro nós vemos as coisas da alma, eternas, que permanecem." Assim escreveu o
místico Ângelus Silésius.
5 No consultório do oftalmologista estava uma gravura com o corte anatômico do olho.
Científica. Verdadeira. Naquela noite o mesmo oftalmologista foi se encontrar com sua bem
amada. Olhando apaixonado os seus olhos e esquecido da gravura pendurada na parede do
seu consultório, ele falou: "Teus olhos, mar profundo...". No consultório ele jamais falaria
assim. Falaria como cientista. Mas os olhos da sua amada o transformaram em poeta.
10 Cientista, ele fala o que vê com o primeiro olho. Apaixonado, ele fala o que vê com o
segundo olho. Cada olho vê certo no mundo a que pertence.
O filósofo Ludwig Wittgenstein criou a expressão "jogos de linguagem" para descrever o que
fazemos ao falar. Vejamos, por exemplo, o jogo de palavras da poesia: "...e, no fundo dessa
15 fria luz marinha, nadam meus olhos, dois baços peixes, à procura de mim mesma". Aí um
homem contesta o que o poema diz: "Mas isso não pode ser verdade. Se a Cecília Meireles
estivesse no fundo do mar, ela teria se afogado. E olhos não são peixes...". Pobre homem...
Não sabe que a poesia não é a linguagem para dizer as coisas que existem. É jogo para
fazer beleza. A ciência também é um jogo de palavras. É o jogo da verdade, falar o mundo
20 como ele é.
[...]
Dois olhos, dois mundos, cada um vendo bem no seu próprio mundo...
25 Aí vieram os burocratas e expulsaram os poetas. Sendo cegos do segundo olho, os
burocratas não conseguem ver o que os poetas veem. E os poemas passaram a ser
interpretados literalmente. E, com isso, o que era belo ficou ridículo. Todo poema
interpretado literalmente é ridículo.
30 Não haveria conflitos se o primeiro olho visse bem as coisas do seu lugar e o segundo olho
visse bem as coisas do seu lugar. Conhecimento e poesia, assim, de mãos dadas, poderiam
ajudar a transformar o mundo.
ALVES, Rubem. Psique Ciência & Vida. Ano IV, n. 49. São Paulo: Editora Escala, 2010,
p. 66. Adaptado.

01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) o oftalmologista, como cientista que é, quando apaixonado, modifica sua linguagem até
mesmo em seu consultório.
B( ) a poesia não é uma linguagem.
C( ) a ciência é um jogo de palavras que não traduz somente a verdade do mundo científico, mas
também a verdade do mundo dos apaixonados.
D( ) temos dois olhos, com um vemos as coisas passageiras e com o outro, as coisas perenes.
E( ) todas as pessoas têm dois olhos, o do lado esquerdo é o olho do coração, dos apaixonados.
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02) Ainda de acordo com o texto 1, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Tanto a poesia como a ciência são jogos de linguagem.
B( ) O mundo está dividido em dois tipos de pessoas: aquelas que só veem a realidade crua com
olhos de cientista e de burocrata; e aquelas que só veem a realidade subjetivamente
transformada, com olhos de poeta.
C( ) O autor mostra-se descrente em relação a uma possível transformação do mundo a partir de
uma integração entre conhecimento e poesia.
D( ) Os poetas, assim como o místico Ângelus Silésius, foram expulsos dos templos, dos
consultórios e dos escritórios, pelos burocratas.
E( ) Os médicos só veem o mundo com olhos de cientista.
03) Nos três primeiros parágrafos do texto 1, encontram-se cinco passagens entre aspas.
Identifique como verdadeiras (V) as afirmativas que justificam corretamente o uso desses
sinais de pontuação e como falsas (F) as que justificam erroneamente o uso desses sinais no
texto.
(

) No primeiro parágrafo, as aspas delimitam um trecho que está sendo citado, destacando-o
do resto do texto.
) No segundo parágrafo, as aspas realçam ironicamente uma expressão que é típica da fala
daquela pessoa.
) Em “jogos de linguagem”, no terceiro parágrafo, as aspas indicam o título de uma obra.
) No terceiro parágrafo, Rubem Alves introduz, entre aspas, o trecho de um poema que foi
escrito por outra pessoa.
) A última passagem entre aspas se justifica pela mudança de interlocutor numa sequência de
diálogo entre Wittgenstein e Rubem Alves.

(
(
(
(

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–V–F
V–F–F–V–F
V–V–V–F–F
F–F–V–F–V
V–F–F–V–V

04) Considere as relações sintático-semânticas, estabelecidas entre as orações de cada frase
abaixo.
I. “O filósofo Ludwig Wittgenstein criou a expressão ‘jogos de linguagem’ para descrever o que
fazemos ao falar.” (linhas 13 e 14)
II. “Não haveria conflitos se o primeiro olho visse bem as coisas do seu lugar e o segundo olho
visse bem as coisas do seu lugar.” (linhas 30 e 31)
III. “Sendo cegos do segundo olho, os burocratas não conseguem ver o que os poetas veem.”
(linhas 25 e 26)
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas.
(
(
(
(
(

) Em I, existe uma relação semântica de finalidade.
) Em II, há duas orações condicionais ligadas pela conjunção aditiva “e”.
) Em III, existe uma relação semântica de causalidade.
) Em I e III, o vocábulo que introduz orações subordinadas de tipos diferentes.
) Em I, “ao falar” equivale a “quando falamos”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–V–V
V–F–V–F–V
V–V–V–F–V
V–V–F–F–F
V–F–V–V–F
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05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, relativamente às construções
extraídas do texto 1.
(

) Na linha 1, “do tempo”, “efêmeras” e “que desaparecem” são expressões que delimitam o
sentido da palavra “coisas”, remetendo à ideia de transitoriedade.

(

) Em “Cada olho vê certo no mundo a que pertence (linha 11), que é um pronome relativo que
retoma a palavra mundo (linha 11)

(

) O oposto de bem em “Cada um vendo bem no seu próprio mundo” (linha 24) é mau.

(

) A construção “Conhecimento e poesia, assim, de mãos dadas” (linha 31) poderia ser
reescrita, sem perda de sentido, da seguinte forma: “Conhecimento e poesia, contudo, de
mãos dadas”.
) O excerto “Com um nós vemos as coisas do tempo [...] Com o outro nós vemos as coisas da
alma” (linhas 1 e 2) pode ser assim reescrito, de acordo com a norma culta da língua
portuguesa, sem prejuízo de sentido: “Com um nós vemos as coisas do tempo [...] Com o
outro, as coisas da alma”.

(

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–F–F
V–F–V–V–V
F–V–V–F–V
V–F–F–V–F
V–V–F–F–V

06) No segundo parágrafo do texto 1, há um jogo de temporalidade verbal. Enumere as formas
verbais da coluna 2 de acordo com as situações temporais descritas na coluna 1.
COLUNA 1
I. Situação ocorrida anteriormente ao momento da enunciação.

COLUNA 2

( ) estava (linha 5)
II. Situação existente, de modo contínuo, anteriormente ao momento
( ) foi (linha 6)
da enunciação.
III. Situação que poderia ter acontecido anteriormente ao momento da ( ) olhando (linha 7)
enunciação ou ainda poderá acontecer no futuro.
( ) falaria (linha 8)
IV. Situação que ocorre no momento presente da enunciação.
V. Situação que perdura no tempo, concomitante a outra ocorrida
anteriormente ao momento da enunciação.

( ) vê (linha 10)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da segunda coluna, de cima
para baixo.
A( ) III, V, IV, I, II
B( ) II, IV, I, III, V
C( ) I, II, V, IV, III
D( ) II, I, V, III, IV
E( ) IV, I, III, II, V
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07) Analise as afirmativas abaixo.
I. Os pronomes possessivos seus e teus em “seus olhos” (linha 7) e “teus olhos” (linha 8)
remetem ao mesmo referente: a amada do médico.
II. O sujeito do verbo diz em: “Aí um homem contesta o que o poema diz: [...] (linhas 15 e 16) é
“um homem”.
III. Os adjetivos “Científica” e “Verdadeira” (linha 6) estão no feminino singular para concordar com
o substantivo “gravura” (linha 5)
IV. A expressão “Pobre homem” (linha 17) tem o mesmo sentido que “homem pobre”.
V. A frase “Cada olho vê certo no mundo a que pertence” (linha 11) pode ser assim reescrita, sem
ferir a norma culta da língua portuguesa e sem alteração de sentido: “Cada olho vê certo no
mundo o qual pertence.”
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e V são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente a afirmativa III é correta.
Todas as afirmativas são corretas.

08) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, com relação ao funcionamento
dos elementos sublinhados no texto.
(

) Em “Mas os olhos da sua amada o transformaram em poeta” (linha 9), mas é uma conjunção
que indica contraste entre a fala do cientista e a do poeta.

(

) Em “Falaria como cientista” (linha 9), como é uma conjunção que exprime comparação entre
os termos “consultório” e “cientista”.

(

) Em “ele fala o que vê com o primeiro olho”, o vocábulo o funciona como artigo definido nas
duas ocorrências.
) Em “Aí vieram os burocratas” (linha 25), o vocábulo aí tem valor locativo significando “nesse
lugar”.
) As palavras “desaparecem” (linha 1) e “descrever” (linha 13) são verbos formados pelo
acréscimo do prefixo des- com valor de negação.

(
(

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–F–V–V–V
V–F–V–F–F
V–V–F–F–V
F–V–F–V–F
V–F–F–F–F
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Texto 2
Elogio ao ócio: é preciso descansar para lembrar
1 A relação entre sono e memória é bem conhecida pelos cientistas, mas um estudo publicado
na revista Neuron acaba de mostrar que o descanso – enquanto se está acordado – também
é importante para a formação de lembranças. Por meio de ressonância magnética funcional,
pesquisadores da Universidade de Nova York observaram o cérebro de voluntários e
5 perceberam que um período curto de ócio aumentou a capacidade de recordar imagens que
haviam sido apresentadas anteriormente numa tarefa de memorização. O teste revelou que,
enquanto os participantes descansavam, houve grande interação entre o hipocampo e o
córtex cerebral, o que é fundamental para a consolidação de memórias.
Mente&Cérebro. São Paulo: Ediouro. Ano XVII, n. 206, março 2010, p. 22.

09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que:
A( ) o sono é o descanso necessário para a formação de lembranças; não basta o descanso
enquanto se está acordado.
B( ) o descanso é importante para a melhoria da capacidade da memória.
C( ) um período longo de descanso aumenta a capacidade de recordar imagens, diferentemente
de um período curto de descanso.
D( ) o texto apresenta a palavra “ócio” (linha 5) como sinônimo de preguiça.
E( ) o título do texto poderia ser reescrito, sem alteração de sentido, como: “É preciso descansar
para lembrar do elogio ao ócio”.
10) Leia o excerto e analise as afirmativas abaixo.
“O teste revelou que, enquanto os participantes descansavam, houve grande interação
entre o hipocampo e o córtex cerebral, o que é fundamental para a consolidação de
memórias.” (linhas 6-8)
I. A oração adverbial temporal está entre vírgulas porque se encontra intercalada no período
II. As formas verbais sublinhadas podem ser substituídas, sem prejuízo de significado,
respectivamente por: mostrou; estavam descansando; aconteceu.
III. Em “o que é fundamental”, o que retoma “os participantes descansavam”.
IV. A sequência “é fundamental para a consolidação de memórias” pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, tanto por “é fundamental para que as memórias se consolidem”, como por
“é fundamental para as memórias se consolidarem”.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
B( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.
C( ) Somente a afirmativa II é correta.
D( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
E( ) Todas as afirmativas são corretas.
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11) Considerando a norma culta da língua portuguesa escrita e as relações de sentido entre as
frases, assinale como verdadeiras (V) as reescrituras que reúnem apropriadamente as
orações abaixo em um único período, e como falsas (F) as que apresentam desvio da norma.
Homens e animais circulam aterrorizados pela cidade cinzenta. Eles estão totalmente sujos.
Isso ocorre por causa das cinzas do vulcão. O vulcão entrou em erupção repentinamente.
(

) Homens e animais, totalmente sujos por causa das cinzas do vulcão que entrou em erupção
repentinamente, circulam aterrorizados pela cidade cinzenta.

(

) Homens e animais circulam pela paisagem cinzenta do vulcão que entrou em erupção
repentinamente, sendo que estes estão totalmente aterrorizados e sujos por causa das
cinzas daquele.

(

) O vulcão, cujas cinzas deixaram os homens e os animais sujos, que circulam aterrorizados
pela cidade cinzenta, entrou em erupção repentinamente.

(

) Estando totalmente sujos, homens e animais circulam aterrorizados pela cidade, que está
cinzenta por causa do vulcão, no qual entrou em erupção repentinamente.

(

) Totalmente sujos por causa das cinzas do vulcão que entrou em erupção repentinamente,
homens e animais circulam aterrorizados pela cidade cinzenta.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) V – V – F – F – V
B( ) F – F – F – V – V
C( ) V – F – F – F – V
D( ) V – V – V – V – F
E( ) F – F – F – V – F
12) Quanto ao uso da norma culta escrita, assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Os candidatos cuja inscrição não foi homologada conseguiram entrar com recurso em tempo
hábil.
B( ) Eram previsíveis as dificuldades que enfrentariam qualquer candidato que resolvesse fazer a
prova.
C( ) Pedro pensava que seria garantido a sua vaga se não houvessem tantos candidatos.
D( ) Quanto menas pessoas concorrerem, maiores serão as chances que os candidatos saiam-se
bem no concurso.
E( ) É esperado que todos têm conhecimento sobre como deve proceder os funcionários
públicos.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
13) Analise as afirmativas abaixo.
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados,
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:
I.

Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os
níveis de complexidade do sistema.
II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e
orientação programática.
V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(

(

(

(

) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação
aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o
acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio
e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e
serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do
Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o
quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–V
F–V–F–F–V
V–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V–F–F–F–F
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15) De acordo com a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução
de ações de saneamento básico.
IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde
da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas
instituições hospitalares.
V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser
exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os
servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um
estabelecimento de saúde do SUS.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Com relação às Próteses, é CORRETO afirmar que:
A( ) são mecanismos técnicos ortopédicos auxiliares e terapêuticos; servem para reconstruir,
substituir ou corrigir as funções prejudicadas ou perdas do aparelho locomotor.
B( ) são mecanismos auxiliares técnicos ortopédicos para substituir as extremidades amputadas.
C( ) são um pequeno órgão situado logo abaixo da bexiga, em forma de uma castanha
portuguesa, atravessada pela uretra. Só os homens possuem, e o seu desenvolvimento é
estimulado pela testosterona.
D( ) formam a estrutura esquelética rígida, forte do corpo.
E( ) são uma técnica cirúrgica de indicação precisa e pouco frequente, que pode ser útil para
tratar problemas nas cirurgias do aparelho locomotor.

17) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
Considerando a sua funcionalidade, as órteses ____________ou ____________ são
utilizadas com o objetivo de proporcionar repouso, imobilização de algum segmento corpóreo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

estáticas – funcionais
funcionais – passivas
estáticas – passivas
passivas – dinâmicas
dinâmicas – funcionais

18) Com relação às Órteses, é CORRETO afirmar que:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

são mecanismos auxiliares técnicos ortopédicos para substituir as extremidades amputadas.
são a perda anatômica funcional, mental ou sensorial de uma parte ou estrutura do corpo.
são o estudo das articulações que constituem o corpo humano.
são dispositivos cuja função é somente imobilizar um membro.
são mecanismos técnicos ortopédicos auxiliares e terapêuticos, servem para restabelecer,
substituir ou corrigir as funções prejudicadas ou perdas do aparelho locomotor.

19) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
Considerando a sua funcionalidade, as órteses _________ ou _________ permitem
movimentos articulares.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

dinâmicas – passivas
passivas – estáticas
funcionais – estáticas
dinâmicas – funcionais
passivas – funcionais
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20) Numere a coluna 2 identificando a ligação com os itens da coluna 1.

I.

COLUNA 1
Transfemoral

(

II. Transtibial

(

III. Transumeral

(
(
(

COLUNA 2
)Refere-se a toda amputação realizada entre a desarticulação de
joelho e a do quadril.
)Amputação realizada entre a desarticulação do cotovelo e a do
ombro.
)Amputação realizada entre a desarticulação tibiotársica e a de
Joelho.
)Encaixe tipo quadrilátero.
)Encaixe tipo KBM.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

I – III – II – I – II
III – II – I – III – II
II – III – II – I – II
III – III – II – I – II
II – I – I – III – II

21) Com relação à classificação das órteses quanto à confecção, identifique se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) As órteses sob medida podem ser confeccionadas com diversos tipos de materiais.
) Nas órteses sob medida são empregadas técnicas específicas, dependendo do material
utilizado.
) As órteses pré-fabricadas têm como desvantagem o alto custo.
) As órteses pré-fabricadas ajustáveis permitem que os profissionais envolvidos com a
reabilitação determinem ajustes necessários para que se consiga uma melhor adaptação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–F
V–V–F–V
F–F–F–V

22) Assinale a alternativa na qual TODOS os materiais e instrumentos citados são utilizados na
confecção do MOLDE NEGATIVO (medida) de uma órtese.
A( ) Lápis cópia, fita métrica, trena, malha tubular de algodão, gesso em pó, tesoura, estilete,
recipiente com água e lima meia cana.
B( ) Lápis cópia, fita métrica, trena, malha tubular de algodão, atadura de gesso, alicate, estilete
e recipiente com água.
C( ) Lápis cópia, fita métrica, trena, malha tubular de algodão, atadura de gesso, tesoura, estilete
e recipiente com água.
D( ) Lápis cópia, fita métrica, martelo de bola, malha tubular de algodão, atadura de gesso,
tesoura, estilete e recipiente com água.
E( ) Lápis cópia, trena, fita métrica, soprador térmico, malha tubular de algodão, atadura
gessada, tesoura, estilete e recipiente com água.
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23) Com relação ao esqueleto humano, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) O esqueleto apendicular do membro inferior é composto por: Ilíaco – Fêmur – Patela (rótula)
– Fíbula (perônio) – Ossos do tarso posterior – Ossos do tarso anterior – Metatarso –
Falanges.
) O esqueleto apendicular do membro superior é composto por: Clavícula – Omoplata –
Úmero – Rádio – Ulna (cúbito) – Ossos do carpo – Metacarpo – Falanges.
) A coluna vertebral é composta por: 07 (sete) vértebras cervicais – 12 (doze) vértebras
torácicas – 05 (cinco) vértebras lombares – 05 (cinco) vértebras sacrais – 03 (três) vértebras
coccígeas.
) O maior osso do corpo humano é a bacia. É uma grande cavidade em forma de taça,
localizada na parte externa do osso coxal, a qual é articulada com a cabeça do fêmur para
formar assim a articulação coxofemoral.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–V–V
V–F–V–F
V–F–F–V
F–F–V–V
V–V–V–F

24) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
O movimento controlado dos membros depende da contração e do relaxamento coordenado
de músculos antagônicos. Para flexionar o braço, o _________ (um músculo com dois
fascículos) se contrai, encurtando-se, enquanto o _________ (um músculo com três
fascículos) relaxa: o oposto ocorre quando o braço é esticado.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Braquiorradial – Deltoide
Peitoral maior – Tríceps
Bíceps braquial – Tríceps
Bíceps braquial – Reto abdominal
Bíceps braquial – Trapézio

25) Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de procedimentos na confecção
das órteses com termoplásticos de alta temperatura.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Molde negativo, molde positivo, moldagem do termoplástico, prova e entrega.
Molde positivo, molde negativo, moldagem do termoplástico, prova e entrega.
Molde negativo, moldagem do termoplástico, molde positivo, prova e entrega.
Molde positivo, prova, molde negativo, moldagem do termoplástico e entrega.
Molde negativo, prova, molde positivo, moldagem do termoplástico e entrega.
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26) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
Existem três tipos principais de músculos: Músculo _________ (também chamado de músculo
voluntário, pois é ou pode ser conscientemente controlado); Músculo _________ (também
conhecido por músculo involuntário, pois não se encontra sob o controle consciente); e o
Músculo _________, do coração.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Esquelético – Cardíaco – Liso
Liso – Esquelético – Cardíaco
Cardíaco – Liso – Esquelético
Liso – Cardíaco – Esquelético
Esquelético – Liso – Cardíaco

27) Numere a coluna 2 identificando os tipos de órteses apresentados na coluna 1.
COLUNA 1
I. Órtese inguinopodálica
II. Órtese de reciprocação
III. Órtese curta

COLUNA 2
( ) Órtese suropodálica
( ) Órtese cruropodálica
( ) R.G.O
( ) KAFO

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

I – I – II – III
II – I – III – II
III – II – I – I
II – I – I – III
III – I – II – I

28) Assinale a alternativa na qual TODOS os materiais citados são utilizados na confecção de
uma prótese da perna.
A( ) Proveta, vibrador e recortador de modelos.
B( ) Parafina, sal, plantígrafo, podoscópio, espuma de poliuretano e fibra de vidro.
C( ) Atadura gessada, gesso em pó, malha tubular, resina, PVA, pé protético, cola de contato,
polipropileno, argila, espuma de poliuretano, fibra de vidro e fibra de carbono.
D( ) Atadura gessada, gesso em pó, malha tubular, resina, PVA, pé protético, cola de contato,
polipropileno, espuma de poliuretano, pigmento corante, catalisador, fibra de vidro e fibra de
carbono.
E( ) Resina, fibra de vidro, fibra de carbono, pigmento corante, espuma de poliuretano,
catalisador, pé protético, PVA, cola de contato, polipropileno, malha tubular, atadura
gessada, gesso em pó e removedor.
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29) Com relação à órtese mecânica convencional sem cinto pélvico, também conhecida como
tutor longo, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) Pode ser confeccionada em termoplásticos com articulações metálicas ou totalmente em
estruturas metálicas.
) Pode ser chamada de AFO termoplástico ou metálico.
) É indicada para pacientes hemiplégicos ou paraplégicos que apresentam controle pélvico,
porém ausência total ou parcial de controle sobre as articulações do joelho e tornozelo.
) A órtese longa sem articulação de joelho apresenta um custo mais alto se comparada com a
órtese com articulações.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–V–F
V–F–V–F
F–F–F–V
F–F–V–V
F–V–F–V

30) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
O pé é um elemento chave para o alinhamento das articulações do membro inferior, tanto na
estática como na dinâmica, Os movimentos do pé são realizados nos planos sagital, frontal e
transversal. No plano sagital ocorrem os movimentos de _________ e _________.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

flexão dorsal e pronação
pronação e supinação
flexão plantar e flexão dorsal
flexão plantar e adução
abdução e adução

31) Com relação à tomada de medida de prótese transtibial, identifique se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as medidas abaixo.
(
(
(
(
(

) Medida do comprimento do coto.
) Medidas M-L (Medial-Lateral) no nível de côndilos do fêmur e medida supracondilar; A-P
(Anterior-Posterior) no nível do tendão patelar.
) Circunferências da perna contralateral no nível do tornozelo e da barriga da perna.
) Comprimento do pé e altura da linha interarticular do joelho até o chão.
) Medida no nível do côndilo do fêmur até o trocanter maior.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
F–F–V–V–F
V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
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32) Ao avaliar um paciente, dados pessoais devem ser colhidos. Assinale a alternativa na qual
TODAS as informações são necessárias, podendo até interferir na confecção da prótese.
A( ) Nome, idade, sexo, peso, altura, lado e membro amputado,
moradia.
B( ) Nome, idade, sexo, peso, altura, lado e membro amputado,
instrução e atividades diárias e profissional.
C( ) Endereço, nome, peso, altura e figurino.
D( ) Nome, idade, sexo, peso, altura, lado e membro amputado,
instrução, atividades diárias e profissional e partido político.
E( ) Nome, idade, sexo, peso, altura, lado e membro amputado,
instrução, atividades diárias e profissional e religião.

time de futebol e local de
local de moradia, grau de

local de moradia, grau de
local de moradia, grau de

33) Com relação à classificação dos pés, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) O pé plano é caracterizado pelo desabamento parcial ou total do arco longitudinal medial.
) O pé plano apresenta o arco longitudinal medial aumentado em decorrência da contratura de
músculos que se inserem na concavidade plantar.
) O pé talo apresenta-se com o lado medial côncavo, com adução das falanges e dos
metatarsos.
) O pé aduto apresenta como característica um tornozelo com grande flexão dorsal e
diminuição da flexão plantar.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–V
V–V–V–F
V–F–F–F
F–F–V–V
V–V–F–F

34) Leia o caso abaixo com atenção.
Um paciente, com idade entre 60 e 70 anos, pesando aproximadamente 68 kg, altura 1,65m,
baixa atividade, residente em Florianópolis, primeira amputação 1/3 médio transfemoral por
causa vascular, deambula com auxílio de andador.
Assinale a alternativa que apresenta a prótese MAIS ADEQUADA para o caso apresentado.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Prótese exoesquelética, encaixe quadrilátero, joelho com trava, pé articulado.
Prótese exoesquelética, encaixe contenção isquiática, joelho com trava, pé sach.
Prótese endoesquelética, encaixe quadrilátero, joelho livre, pé articulado.
Prótese endoesquelética, encaixe híbrido, joelho quatro barras, pé sach.
Prótese endoesquelética, encaixe quadrilátero, joelho com trava, pé articulado.
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35) Numere a coluna 2 identificando o emprego de cada órtese de acordo com a coluna 1.

I.

COLUNA 1
Compressor dinâmico
tórax

de (
(

II. Colete Milwaukee
III. Halo craniano

(
(
(

COLUNA 2
) Protrusão do tórax caracterizada na face anterior, no
nível esternal, chamada de pectus carinatun.
) Depressão anterior do tórax, caracterizada por uma
depressão no nível esternal, chamada de pectus
excavatun.
) Garantia de uma completa imobilização da região
cervical nos três planos de casos de fraturas.
) Doença de Schuermann.
) Deformidade morfológica tridimensional da coluna
vertebral, na qual se observa a inclinação lateral das
vértebras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

III – I – II – II – I
I – I – III – II – II
III – III – II – I – I
I – II – II – II – III
II – I – I – II – III

36) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos aparelhos
ortopédicos.
(
(
(
(

(

) Quanto mais elevado o custo da prótese no mercado, melhor ela atende aos diversos casos
de amputações.
) O paciente adulto deve fazer revisões na prótese no mínimo a cada 06 (seis) meses ou se
observar alguma situação que considere problemática.
) A prótese em crianças deve ser substituída, parcial ou totalmente, geralmente entre 08 (oito)
meses e um ano e meio, para poder acompanhar o seu crescimento.
) A limpeza é fundamental nos aparelhos ortopédicos. Para evitar o alojamento de fungos e
bactérias, deve ser feita a assepsia todos os dias, após o uso, geralmente com pano
umedecido em álcool 70%.
) A prótese a ser usada não está relacionada ao tipo de calçado, ficando assim à livre escolha
do paciente, que pode optar por calçado com ou sem salto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–V–F–V
V–F–F–V–F
F–V–V–F–F
V–F–F–F–V
F–V–V–V–F
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37) Com relação aos maquinários e ferramentas que fazem parte da oficina ortopédica, assinale
com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as afirmativas falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Estufa
Lixadeira
Esmeril
Multímetro
Paquímetro
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–V–F–V
F–V–V–V–F
V–F–F–V–F
F–V–V–F–V
V–F–F–V–V

38) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.
Os músculos são muito importantes no tratamento dos cotos de amputação. Além de serem o
coxim natural de proteção das partes ósseas, ao serem adequadamente tratados,
desenvolvem função ativa no controle e na suspensão da prótese, bem como melhoram a
propriocepção e estimulam a circulação local. Utiliza-se o procedimento chamado de
_________, em que são fixados os músculos agonistas e antagonistas principais do segmento
residual de amputação. A evolução desta técnica é a _________, que une antagonistas e
agonistas, fixando-os no tecido ósseo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Giroplastia – Mioplastia
Mioplastia – Miodese
Miodese – Mioplastia
Mioplastia – Discrepância
Giroplastia – Discrepância

39) Com relação às órteses para membros superiores, identifique se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(

) As órteses podem ser utilizadas em tratamentos conservadores quanto aos cuidados pré e
pós operatórios de ombro, cotovelo, pé, punho, mão e dedos.
) As tipoias são indicadas para repouso ou imobilização do membro acometido.
) A órtese de sarmiento para fratura de úmero também é conhecida como órtese para
estabilização de fratura.
) As órteses para membros superiores podem ser confeccionados sob medida, usando-se
termoplásticos de baixa e de alta temperatura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–V–V–V
V–F–V–F
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40) Assinale a alternativa na qual TODOS os profissionais citados fazem parte da equipe
multidisciplinar para proporcionar um atendimento adequado aos pacientes do programa
OPMAL (Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção).
A(
B(
C(
D(
E(



)
)
)
)
)

Médico fisiatra, fisioterapeuta, ortesista, protesista e assistente social.
Médico fisiatra, motorista, fisioterapeuta e assistente social.
Ortesista protesista, eletricista, fisioterapeuta e médico fisiatra.
Assistente social, desenhista, médico fisiatra, ortesista, protesista e fisioterapeuta.
Médico fisiatra, fisioterapeuta, ortesista, protesista e radiologista.
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