PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Sobre anatomia, analise as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 13
Sobre ossos, analise as assertivas abaixo:

I.

A função do tendão calcâneo é realizar a pronação do
pé;
II. Os ossos cuboide, cuneiformes, tálus e navicular
fazem parte do pé;
III. O tubérculo de lister é um acidente anatômico que está
localizado no úmero;
IV. O maléolo medial é um acidente anatômico da tíbia.

I. A perna é constituída pelos ossos fêmur e fíbula;
II. O escafoide e o metacarpo são ossos que fazem parte
da mão;
III. O processo coracoide é um acidente anatômico da
escápula.

Estão corretas, apenas:

A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.

Estão corretas:

A) I e II;
B) II e IV;
C) I e III;
D) II e III.

QUESTÃO 14
De acordo com o Código de Ética dos Técnicos em
Imobilizações Ortopédicas, é vedado aos profissionais das
técnicas de imobilização ortopédica, exceto:

QUESTÃO 12
Sobre conhecimento de anatomia, marque V (para
verdadeiras) e F (para falsas):

A) Prescrever imobilizações e /ou indicar tratamentos;
B) Ser conivente ou cúmplice de pessoas que exerçam
legalmente atividades cabíveis ao Técnico de
Imobilizações Ortopédicas;
C) Contestar conduta médica;
D) Administrar medicamentos ou realizar curativos.

( ) O músculo semimembranoso faz parte do membro
superior;
( ) O carpo possui 08 ossos curtos que se articulam entre
si e são mantidos por ligamentos, em fileiras proximal
e distal, tendo cada fileira com 4 ossos. Fazem parte
da fileira distal os ossos escafoide, semilunar,
piramidal e pisiforme;
( ) A coluna vertebral está dividida nas regiões cervical /
torácica / lombar / sacro / cóccix;
( ) Quadríceps femoral é o grupamento muscular
responsável pela extensão do joelho;
( ) Na classificação dos músculos, quanto à forma, os que
se caracterizam por serem laminares e que são
encontrados em cavidade torácica e abdominal, como
o diafragma, por exemplo, são chamados de músculos
curtos.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, V, F;
B) V, F, V, F, V;
C) F, V, V, V, F;
D) V, V, V, F, V.
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QUESTÃO 15
Diversas lesões acometem o sistema musculoesquelético.
Relacione a Coluna I com a Coluna II:

QUESTÃO 17
Sobre classificação dos ossos, analise as assertivas abaixo:
I.

Ossos longos são formados por 1 corpo (diáfise) e 2
extremidades (epífise);
II. Ossos curtos consistem em duas lâminas de osso
compacto com osso esponjoso e medula óssea entre
elas;
III. Ossos planos têm as três extremidades praticamente
equivalentes e são encontrados nas mãos e nos pés.
São constituídos por tecido ósseo esponjoso;
IV. Ossos irregulares possuem formas peculiares.

Coluna I
1. Contusão;
2. Entorse;
3. Luxação.
Coluna II
( ) É a perda momentânea da congruência (coesão)
articular, provocada por uma distensão excessiva das
estruturas que estabilizam a articulação, como os
ligamentos, por exemplo. É causada por movimentos
bruscos ou traumatismos que provocam um
estiramento ou ruptura dos ligamentos da articulação;
( ) É a perda total do contato entre os ossos de uma
articulação, causada pelo deslocamento de um dos
ossos, podendo provocar graves lesões nos
ligamentos. Como resultado, os ossos ficam mal
posicionados, causando deformidade articular,
dificuldade
ou
impossibilidade
de
realizar
movimentos;
( ) É o resultado de um golpe, uma pancada. Ocorre
quando uma força súbita de compressão atinge o
músculo.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV.
QUESTÃO 18
Sobre complicações consequentes a confecções
imperfeitas dos aparelhos gessados ou de sua utilização
por tempo indevido, analise as assertivas a seguir e
marque V (para verdadeira) e F (para falsa):
( ) Compressão grave (caracterizada por dor, edema,
cianose, hipotermia etc.);
( ) Escaras (massa de tecido vivo) e paralisia (lesão em
conjunto de nervos);
( ) Rigidez articular (dificuldade de movimento da
articulação devido ao tempo de inatividade);
( ) Atrofia muscular (perda de tecido muscular resultante
de doença ou por inatividade).

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 1,
D) 3,

2,
3,
3,
1,

3;
1;
2;
2.

QUESTÃO 16
São principais indicações dos aparelhos gessados:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) Imobilizar provisoriamente uma fratura, imobilizar uma
fratura reduzida, imobilizar membro com traumatismo
somente com fratura;
B) Imobilizar articulação sem processo infeccioso,
imobilizar mantendo correção de deformidades,
imobilizar uma região operada;
C) Imobilizar provisoriamente uma fratura, imobilizar
membro com traumatismo mesmo sem fratura,
imobilizar articulação com processo infeccioso;
D) Imobilizar permanentemente uma fratura, imobilizar
membro com traumatismo somente com fratura,
imobilizar articulação sem processo infeccioso.

A) F, V, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, F, V, V;
D) V, V, F, F.
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QUESTÃO 19
Sobre imobilizações, analise as assertivas a seguir:

QUESTÃO 21
Sobre a preparação da organização prestadora de serviços
de saúde para a visita dos avaliadores, cabe à Organização
Prestadora de Serviços de Saúde, exceto:

I.

A órtese Salter é utilizada no tratamento da displasia
do desenvolvimento do quadril;
II. A bandagem Kinesio elástico é indicada tanto para
atletas quanto para pacientes em recuperação de
lesões agudas e crônicas, com objetivo de dar suporte
muscular e de aumentar a estabilidade articular,
permitindo ao usuário uma plena recuperação sem
restrições mecânicas e com liberdade de movimentos;
III. O enfaixamento inguinomaleolar para joelho,
conhecido como enfaixamento do tipo Jones, é usado
em entorse, contusão e pós-operatório de cirurgias no
joelho;
IV. A órtese de Denis Brown é bastante utilizada no
tratamento do pé torto congênito.

A) Informar aos funcionários envolvidos os objetivos e
propósitos da avaliação;
B) Apontar os membros responsáveis para acompanhar a
equipe de avaliadores;
C) Prover o acesso às instalações e documentos, conforme
solicitação pelos avaliadores;
D) Divulgar o Processo de Acreditação na Unidade a ser
avaliada somente aos gestores.
QUESTÃO 22
Sobre fraturas, analise as assertivas e marque V (para
verdadeiras) e F (para falsas):

Estão corretas, apenas:

( ) Fratura do Tofo ou Explosiva: nesta fratura
cominutiva da falange distal pode ser causada por um
golpe esmagador na porção distal do dedo ou
polegar;
( ) Fratura Impactada: nesta fratura o osso é estilhaçado
ou esmagado no local do impacto, resultando em dois
ou mais fragmentos;
( ) Fratura Estrelada: nesta fratura as linhas de fratura
são radiadas a partir de um ponto central de injúria
com padrão em forma de estrela;
( ) Fratura Cominutiva: nessa fratura um fragmento está
firmemente cravado no outro, a diáfise do osso é
impelida na cabeça ou no segmento terminal. Isso
ocorre mais comumente nas extremidades distais ou
proximais do fêmur, úmero ou rádio;
( ) Fratura de Colles: essa fratura do punho na qual o
rádio distal é fraturado com o fragmento distal
deslocado posteriormente, resultante de uma queda
sobre o braço estendido.

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV.
QUESTÃO 20
Sobre indicação de imobilização, relacione a coluna I com
a coluna II:
Coluna I
1. Gesso inguinopodálico bilateral;
2. Gesso antigravitacional;
3. Gesso pelvipodálico;
4. Gesso áxilo-palmar;
5. Gesso braquiomanual, englobando o primeiro dedo.
Coluna II
( ) Indicado para a correção dorso curvo postural e
doença de Scheuermann;
( ) Indicado para o tratamento de epicondilite lateral;
( ) Indicado para o tratamento de pé torto congênito
bilateral;
( ) Indicado para o tratamento de fratura de fêmur em
criança;
( ) Indicado para o tratamento conservador de fratura do
escafoide sem desvio.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, V, V, F;
B) V, F, V, F, V;
C) F, V, V, V, F;
D) V, V, V, F, V.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 5,
C) 1,
D) 2,

2,
4,
3,
4,

3,
3,
5,
1,

4,
2,
2,
3,

5;
1;
4;
5.
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QUESTÃO 23
Sobre posições e movimentos anatômicos, assinale a
opção correta:

QUESTÃO 25
Sobre imobilizações e indicações, relacione a coluna I com
a coluna II:

A) Para confecção de uma imobilização gessada, tipo
toracobraquial deve ser adotada a posição do paciente
ortostática, com o braço em abdução e extensão do
cotovelo;
B) Para tratamento de lesões no punho, podem ser
empregadas as posições funcionais: neutra, supinação
e pronação;
C) O movimento da articulação do ombro onde o paciente
em pé, inicialmente com o braço ao longo do corpo,
levanta-o para o lado, afastando-o do corpo no plano
coronal, com o cotovelo esticado, é o movimento de
adução;
D) Na marcha humana há um padrão básico caracterizado
pelo deslocamento rítmico das partes do corpo que
mantém o indivíduo em constante progresso para
frente. Sob o ponto de vista das características
espaciais, os movimentos dos membros inferiores,
durante a marcha, são classificados como movimentos
de translação.

Coluna I
1. Tipoia americana;
2. Imobilização tipo luva boxer;
3. Imobilização do tipo Minerva.
Coluna II
( ) Indicada nas lesões de ombro;
( ) Indicada para tratamento das fraturas de metacarpo;
( ) Indicada para tratamento da coluna cervical e torácica
alta.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 1,
D) 3,

QUESTÃO 24
Analise os casos abaixo:
I.

Em um hospital, o ortopedista de plantão solicitou a
presença do técnico em imobilização ortopédica na
sala principal do bloco ortopédico, devido fratura de
diáfise do úmero para a realização de uma técnica
denominada pinça de confeiteiro;
II. Uma criança com dez anos de idade foi atendida em
um hospital ortopédico com queixa de dor ao levantar
o braço esquerdo. Após a avaliação clínica, o
ortopedista diagnosticou fratura no terço médio da
clavícula esquerda, com pequeno desvio, e definiu pelo
protocolo incruento de tratamento que deverá ser
imobilização com buddy taping;
III. Em um hospital, o ortopedista de plantão solicitou a
presença do técnico em imobilização na sala principal
do bloco ortopédico, com os materiais necessários
para a realização imobilização de falanges, em que o
dedo fraturado é fixado ao dedo adjacente, com um
esparadrapo, técnica chamada enfaixamento em 8.
Dos casos apresentados, está(ão) correto(s):
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I, II e III.
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2,
3,
3,
1,

3;
1;
2;
2.

