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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

De acordo com a leitura, o personagem Sérgio:

Viver ou juntar dinheiro?

A) se ressente pelo modo como passou os últimos
anos de sua vida.
B) se ainda fosse jovem, estaria se lamentando pelo
fato de não haver acumulado bens materiais.
C) deveria ter dado mais atenção à opinião dos mais
velhos.
D) não se arrepende das escolhas que fez durante a
vida.
E) assume um certo sentimento de inveja dos
jovens executivos.

Recebi uma mensagem muito interessante de
um ouvinte da CBN e peço licença para lê-la na
íntegra, porque ela nem precisa dos meus
comentários. Lá vai:
“Prezado Max, meu nome é Sérgio. Tenho 61
anos e pertenço a uma geração azarada. Quando eu
era jovem, as pessoas me diziam pra eu escutar os
mais velhos que eram mais sábios; agora eles dizem
pra eu escutar os mais jovens porque eles são mais
inteligentes.
Na semana passada, li em uma revista um
artigo no qual jovens executivos davam receitas
simples e práticas para qualquer um ficar rico. E eu
aprendi muitas coisas. Aprendi, por exemplo, que se
tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho
por dia, durante os últimos quarenta anos, teria
economizado 30 mil reais. Se eu tivesse deixado de
comer uma pizza por mês, 12 mil reais. E assim por
diante.
Impressionado, peguei um papel e comecei a
fazer contas.
E descobri pra minha surpresa que hoje
poderia estar milionário. Bastava não ter tomado as
caipirinhas que tomei, não ter feito muitas das
viagens que fiz, não ter comprado algumas das
roupas caras que comprei e, principalmente, não ter
desperdiçado meu dinheiro em itens supérfluos e
descartáveis.
Ao concluir os cálculos, percebi que hoje
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta
bancária. É claro que eu não tenho esse dinheiro!
Mas, se tivesse, sabe o que esse dinheiro me
permitiria fazer? Viajar, comprar roupas caras, me
esbaldar com itens supérfluos e descartáveis, comer
todas as pizzas que eu quisesse e tomar cafezinhos à
vontade.
Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre.
Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer. E
recomendo aos jovens e brilhantes executivos que
façam a mesma coisa que fiz. Caso contrário,
chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro,
mas sem ter vivido a vida.”

Questão 02

Assinale a opção que, no contexto, poderia substituir,
sem alteração de sentido, o trecho destacado em:
“AO CONCLUIR OS CÁLCULOS, percebi que hoje
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta
bancária.”.
A)
B)
C)
D)
E)

Ainda que concluísse os cálculos...
Se concluísse os cálculos...
Embora concluísse os cálculos...
Quando concluí os cálculos...
Logo concluí os cálculos...

Questão 03

Assinale a opção que apresenta a função sintática
que exerce o termo destacado em:
“IMPRESSIONADO, peguei um papel e comecei a
fazer contas.”.
A)
B)
C)
D)
E)

complemento nominal
adjunto adverbial
predicativo do sujeito
predicativo do objeto
adjunto adnominal

Questão 04

A oração destacada em: “SE EU TIVESSE DEIXADO
DE COMER UMA PIZZA POR MÊS, 12 mil reais.”
expressa, no contexto, ideia de:

(transcrição de uma coluna de Max Gehringer, na rádio CBN.
Disponível em http.<www.recantodasletras.com.br>. Acesso em
26 nov. 2015)

A)
B)
C)
D)
E)

02

finalidade.
consequência.
condição.
causa.
conformidade.
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Questão 05

Questão 08

Nas opções a seguir, observe as modificações feitas
no trecho: “... li em uma revista um artigo NO QUAL
JOVENS EXECUTIVOS DAVAM RECEITAS
SIMPLES E PRÁTICAS...” e marque aquela em que o
pronome relativo foi corretamente empregado.

Assinale a opção em que a modificação feita na frase
original exige o acento indicativo de crase:
A) “pertenço a uma geração azarada.”
Pertenço à um grupo de pessoas azaradas.
B) “eles dizem pra eu escutar os mais jovens.”
Eles dizem pra eu escutar às pessoas mais
jovens.

A) ... de que o autor dava receitas simples e práticas.

C) “Impressionado, peguei um papel e comecei a
fazer contas.”
Impressionado, peguei à caderneta e comecei a
fazer umas contas.

C) ... de quem o autor dava receitas simples e
práticas.

D) “E recomendo aos jovens e brilhantes
executivos.”
E recomendo à esses jovens executivos.

E) ... com que o autor dava receitas simples e
práticas.

B) ...cujo autor dava receitas simples e práticas.

D) ... de cujo autor dava receitas simples e práticas.

E) “chegarão aos 61 anos com um monte de
dinheiro.”
Chegarão à idade de 61 anos com um monte de
dinheiro.

Questão 09

Assinale a opção em que a vírgula foi corretamente
empregada para separar o vocativo.
A) “Na semana passada, li em uma revista um
artigo”
B) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”
C) “Impressionado, peguei um papel e comecei a
fazer contas.”
D) “se tivesse, sabe o que esse dinheiro me
permitiria fazer?”
E) “Caso contrário, chegarão aos 61 anos com um
monte de dinheiro”

Questão 06

A palavra SIMPLESMENTE é formada pelo processo
de:
A)
B)
C)
D)
E)

derivação sufixal.
derivação prefixal.
derivação prefixal e sufixal.
composição por aglutinação.
composição por justaposição.

Questão 10

Assinale a opção que apresenta duas palavras que
justificam a seguinte regra: “Acentuam-se as
paroxítonas terminadas em ditongo crescente.”

Questão 07

A locução destacada em: “POR ISSO, acho que me
sinto feliz em ser pobre.” pode, no contexto, ser
substituída, sem alteração de sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

no entanto.
porém.
porque.
porquanto.
portanto.
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milionário - bancária
descartáveis - cálculos
práticas - últimos
sábios - mês
supérfluos - é
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Questão 11

Questão 14

Assinale a opção em que o termo destacado foi
corretamente substituído pelo pronome LHE(S).

Assinale a opção em que, pelo contexto, observa-se
que a vírgula marca a omissão de um termo.

A) “dizem pra eu escutar OS MAIS JOVENS” / dizem
pra eu escutar-lhes.

A) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”
B) “Quando eu era jovem, as pessoas me diziam pra
eu escutar os mais velhos”
C) “Na semana passada, li em uma revista um artigo
no qual jovens”
D) “Se eu tivesse deixado de comer uma pizza por
mês, 12 mil reais.”
E) “Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre.”

B) “E eu aprendi MUITAS COISAS” / E eu aprendilhes.
C) “peguei UM PAPEL e comecei a fazer contas” /
peguei-lhe e comecei a fazer contas.
D) “Ao concluir OS CÁLCULOS” / Ao concluir-lhes.

Questão 15

E) E recomendo AOS JOVENS E BRILHANTES
EXECUTIVOS” / E recomendo-lhes.

Se o adjetivo do trecho: “eram mais sábios” fosse
empregado na forma erudita do grau superlativo
absoluto sintético, ter-se ia:

Questão 12

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas em:
“Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar COM
itens SUPÉRFLUOS e descartáveis, comer TODAS
as pizzas QUE eu quisesse e tomar cafezinhos à
vontade.”.
A)
B)
C)
D)
E)

ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E
SOCIOECONÔMICOS

preposição – adjetivo – pronome – pronome
conjunção – adjetivo – pronome – conjunção
conjunção – advérbio – conjunção – conjunção
preposição – advérbio – pronome – conjunção
interjeição – adjetivo – conjunção – conjunção

Questão 16

Anápolis foi assim denominada quando foi elevada à
categoria de cidade, contudo, anteriormente, outras
denominações eram utilizadas para a área. Quando,
o que hoje é Anápolis, foi elevada à categoria de vila,
a denominação era:

Questão 13

A)
B)
C)
D)
E)

No trecho: “mas sem ter vivido a vida.” Identifica-se
uma figura de linguagem. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

sabidíssimos.
sapientíssimos.
bastante sábios.
muitíssimo sábios.
mais sábios.

Catacrese
Metonímia
Pleonasmo
Eufemismo
Hipérbole

Anapolina.
Santana das Antas.
Nossa Senhora dos Ricos.
Santana da Anapolina do Norte.
Nossa Senhora da Anapolina.

Questão 17

Entre os produtos a seguir, assinale a lavoura
temporária que, em 2014, último ano que os dados
foram divulgados, obteve a mais extensa área
plantada no município de Anápolis.
A)
B)
C)
D)
E)
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Soja
Café
Melão
Tomate
Azeitona
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 18

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) é um ícone das
forças armadas, não somente para a região como
para todo o Brasil. Do início do projeto de
implantação, passando pela escolha da cidade até a
inauguração foram alguns poucos anos. Uma
solenidade marcou a inauguração da base, bem
como serve de data para as comemorações dos
aniversários da BAAN. A citada solenidade de
inauguração da BAAN ocorreu na seguinte década
do século XX:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21

A respeito das diretrizes e princípios do SUS analise
as afirmativas a seguir e marque a opção correta.
I.

A epidemiologia deve ser utilizada para o
estabelecimento de prioridades, alocação de
recursos e orientação programática.
II. A ênfase na centralização político-administrativa
dos serviços, tendo como foco o nível central, é a
diretriz norteadora do SUS.
III. A preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral é um dos
princípios do SUS previstos na Lei nº 8.080/1990.

50.
60.
70.
80.
90.

Está correto somente o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19

Localizada na região brasileira denominada Planalto
Central, Anápolis possui relevo ondulado. O ponto
mais alto de Anápolis está localizado em uma altitude:
A)
B)
C)
D)
E)

inferior a 150 metros.
entre 200 e 400 metros.
entre 450 e 650 metros.
entre 700 e 900 metros.
acima dos 950 metros.

Questão 22

A participação popular no Sistema Único de Saúde
tem sua maior expressão nos(as):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 20

Existem diferentes tipos de Unidades de
Conservação no Brasil. Além da variedade de
modelos de preservação existem também diferenças
na escala governamental: federal, estadual e
municipal. Entre as unidades de conservação a
seguir, a que engloba parte do território do município
de Anápolis é:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

sindicatos municipais.
comissões intersetoriais.
conselhos de saúde.
associações de bairro.
comissões regionais.

Questão 23

A respeito do Plano de Saúde assinale a afirmativa
que corresponde à periodicidade de elaboração
desse instrumento do SUS:

Parque Municipal de Lavapés.
Área de Proteção Ambiental João Leite.
Floresta Nacional de Silvânia.
Estação Ecológica Meandros do Araguaia.
Reserva Extrativista das Emas.

A)
B)
C)
D)
E)
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6 meses.
1 ano.
2 anos.
3 anos.
4 anos.
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Questão 24

Questão 28

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 a atenção
ambulatorial especializada e hospitalar é um dos
requisitos mínimos para que seja instituído(a) um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

A verificação de óbitos de crianças é um importante
indicador de saúde, pois, reflete várias situações de
saúde. O indicador de mortalidade neonatal diz
respeito ao óbito de crianças na seguinte idade:

região de saúde.
distrito sanitário.
polo de saúde.
porta de entrada.
rede de atenção à saúde.

A)
B)
C)
D)
E)

0 a 6 dias.
menores de 1 ano.
28 a 364 dias.
0 a 27 dias.
menores de 5 anos.

Questão 25
Questão 29

Estabelecer as diretrizes sobre referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à
integração das ações e serviços de saúde entre os
entes federados é um dos objetivos das(os):
A)
B)
C)
D)
E)

Considerando as disposições a respeito da
notificação compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública, analise as afirmativas a
seguir:

comissões intergestores bipartite.
conselhos municipais de saúde.
conferências nacionais de saúde.
comitês intergestores regionais.
conselhos estaduais de saúde.

I.

A notificação compulsória é obrigatória para os
médicos e facultativa para os demais
profissionais de saúde.
II. A comunicação de doença, agravo ou evento de
notificação compulsória pode ser realizada por
qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
III. A notificação compulsória imediata deve ser
realizada em até 12 horas a partir do primeiro
atendimento.

Questão 26

O Brasil tem vivido momentos preocupantes com a
quantidade de casos de microcefalia em
recém-nascidos que vêm ocorrendo nos últimos
meses. Considerando as características
epidemiológicas do problema, ele é classificado
como um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Está correto somente o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

endemia.
epidemia.
pandemia.
surto.
ataque.

Questão 30

Em 1933 foi criado o primeiro Instituto de
Aposentadoria e Pensões, este instituto foi o dos:

Questão 27

Ao promover a reabilitação de um deficiente físico,
subsidiando sua reinclusão no mercado de trabalho,
está sendo efetivada uma medida de prevenção:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

básica.
primária.
secundária.
terciária.
quaternária.
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comerciários.
bancários.
marítimos
industriários.
servidores públicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 35

Pode-se afirmar que a imobilização que melhor
atende ao paciente com fratura de terço médio de
clavícula é a(o):

Questão 31

Na confecção de imobilização para dedos dos pés,
o material a ser utilizado será:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

atadura de crepom.
atadura de gesso.
esparadrapo.
algodão ortopédico.
bota suropodálica.

tipoia americana.
imobilização do tipo oito.
imobilização braquiopalmar gessada.
enfaixamento torácico.
imobilização do tipo pinça de confeiteiro.

Questão 36
Questão 32

A imobilização do tipo Jones é indicada no tratamento
de paciente que apresente o seguinte sintoma:

Para tratamento de lesão de tendão de Aquiles, qual
deverá ser a imobilização indicada?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Suropodálica com salto
Suropodálica sem salto em posição equino
Pelvipodálica
Tala antibraquiopalmar
Iguinomaleolar

fratura devidamente comprovada.
incômodo articular.
tratamento de luxação.
tratamento de subluxação.
entorse.

Questão 37
Questão 33

Em relação às imobilizações sintéticas, assinale a
afirmativa INCORRETA.

Quando atendem-se pacientes que apresentem
necessidades de cuidados diários, tais como:
ferimentos, lesões cutâneas ou incisões, que
procedimento deverá tomar em relação à
imobilização?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Tempo de secagem bem menor em relação à
imobilização com gesso.
B) Melhor indicado para pacientes idosos e
crianças.
C) O tempo de tratamento é o mesmo, não
importando se for sintético ou gesso.
D) Seu custo é maior em relação à imobilização com
gesso.
E) Sua retirada é bem mais fácil.

Fender a imobilização
Frisar a imobilização
Fazer janela na imobilização
Afrouxar a imobilização
Retirar a imobilização

Questão 34

Questão 38

Para tratamento de lesão de tendão extensor de
quirodáctilos, a imobilização indicada deverá ser a
tala:
A)
B)
C)
D)
E)

Na confecção de um aparelho gessado, a sua
aplicação ao paciente seguirá a seguinte sequência:
A) algodão ortopédico - malha tubular - atadura
gessada.
B) malha tubular - algodão ortopédico - atadura
gessada.
C) malha tubular - algodão ortopédico - atadura de
crepom.
D) algodão ortopédico - malha tubular - tala de
gesso.
E) malha tubular - algodão ortopédico - tala de
gesso.

gessada incluindo os quirodáctilos.
de alumínio em extensão.
de alumínio em hiperextensão.
de alumínio em posição funcional.
de alumínio em flexão de 15°graus.
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Questão 39

Questão 43

Perda do alinhamento ósseo ou sua consistência,
causada por estresse ou trauma é uma característica
que expressa uma:
A)
B)
C)
D)
E)

A fórmula do gesso que é utilizado para a confecção
do aparelho gessado é:
A)
B)
C)
D)
E)

luxação.
fratura.
entorse.
edema.
ferimento.

Questão 44

Questão 40

Quais são as características do pé torto congênito?

Em relação ao bom atendimento ao paciente é dever
do técnico em aparelho gessado, observar o seguinte
critério:

A)
B)
C)
D)
E)

A) informar ao paciente o procedimento a que será
submetido.
B) atender o paciente o mais rápido possível para
liberar a sala.
C) o paciente não deverá ser informado, visto que
seu atendimento será rápido.
D) saber do paciente qual imobilização é de sua
preferência.
E) atender sempre o pedido do paciente, para que o
mesmo saia satisfeito.

Equino - valgo - pronado
Equino - varo - supinado
Valgo - dorsiflexão - pronado
Equino - varo - pronado
Somente equino

Questão 45

A tração de Crutchfield destina-se à fratura:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 41

A imobilização com aparelho braquiopalmar é
indicada para fratura de:
A)
B)
C)
D)
E)

CaSO4. 1 2 H2O.
CaSO4. H2O.
CaSO4. 2 H2O.
CaSO4. 2 3 H2O.
CaSO4. 3 5 H2O.

do fêmur.
da coluna cervical.
do crânio.
do olecrânio.
da mão.

Questão 46

Se dois ossos que compõem uma articulação, são
separados completamente por motivo de trauma ou
não, então se diz que ocorreu uma:

tornozelo.
clavícula.
cotovelo.
falange.
fêmur.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 42

luxação.
condução.
fratura.
subluxação.
entorse.

Para a retirada de imobilização do tipo tala ou goteira,
deve ser utilizado o seguinte instrumento:
Questão 47

A)
B)
C)
D)
E)

lâmina de bisturi.
serra ortopédica.
faca.
tesoura ortopédica.
cisalha.

São acidentes ósseos do fêmur:
A)
B)
C)
D)
E)
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trocanter maior e incisura ciática.
colo femoral e maléolo lateral.
côndilo femoral e maléolo lateral.
colo femoral e trocanter maior.
côndilo femoral e incisura ciática.
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Questão 48

Na imobilização gessada suropodálica, o tornozelo
deverá ser mantido em:
A)
B)
C)
D)
E)

supino em 90° graus.
pronado em 90° graus.
neutro em 110° graus.
neutro em 90° graus.
neutro em equino.

Questão 49

Após a realização de uma imobilização
braquiopalmar, recomenda-se que o paciente:
A)
B)
C)
D)
E)

utilize tipoia
retire em casa
mantenha o braço em elevação
não utilize tipoia
se apoie sobre a imobilização

Questão 50

Após o paciente ser imobilizado e apresentar sinais
de formigamento nas extremidades, cianose e
tonteiras. Qual deverá ser o procedimento a ser
tomado?
A)
B)
C)
D)
E)

Retirar imobilização
Ser medicado
Retornar ao atendimento médico
fazer repouso
aguardar pois os sintomas passarão
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