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TEXTO: 
Nem sempre iremos conseguir tudo aquilo que 

almejamos, 
mas de uma coisa você pode ter certeza, tudo o 

que você 
plantou ontem será colhido no seu futuro, por isso 

seja sempre 
cauteloso nas suas atitudes. 

 
01) De acordo com o texto, a palavra em destaque 

está expressamente caracterizada como: 
 
(A) Conjunção.     
(B) Advérbio. 
(C) Prosódia.   
(D) Locução adjetiva. 
    
02) Com base no texto a palavra destacada é 

empregada como: 
 
“Queria muito encontrar você. Procurei-a por todos 
os lugares, porém sua ausência é o que mais 
machucava a minha solidão”. 
 
(A) Pronome.     
(B) Conjunção Integrante. 
(C) Adjunto Adnominal. 
(D) Artigo Indefinido. 
 
03) De acordo com as regras de figuras de 

linguagem, assinale a alternativa correta. 
 

João pretende vencer-se a si mesmo. 
 
O termo destacado está representando uma 
redundância, figura que também é conhecida como: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Silepse. 
(C) Hipérbato. 
(D) Pleonasmo. 
 
04) Podemos classificar morfologicamente a 

palavra provavelmente, como: 
 

(A) Substantivo.    
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome.    
(D) Advérbio. 
 

05) Das palavras abaixo apenas uma NÃO 
representa uma preposição: 

 
(A) Para.      
(B) Porém. 
(C) Sobre. 
(D) Perante. 
      
06) Em relação aos pronomes: a palavra em 

destaque é caracterizada como: 
 

Algum material pode me ajudar! 
 
(A) Pronome demonstrativo.  
(B) Pronome possessivo.   
(C) Pronome indefinido. 
(D) Pronome pessoal. 
 
07) Os alunos adoram esta disciplina nas provas. O 

termo em destaque está representado como: 
 
(A) Adjunto adverbial.   
(B) Advérbio. 
(C) Verbo de Ligação. 
(D) Vocativo. 
     
08) Em relação à crase. Está correto o uso do 

acento grave na alternativa: 
 
(A) Estaremos atendendo de segunda à sexta. 
(B) Estamos todos à pé. 
(C) Começou à chover agora. 
(D) Os filhos davam valor às normas dos pais. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras 

estão acentuadas de acordo com a mesma 
regra gramatical: 

 
(A) público – cipó. 
(B) eliminatória – rápido. 
(C) assédio – tédio. 
(D) gaúcho – invés. 
 
10) De acordo com o sinal indicativo da crase. 

Assinale a alternativa que se adequa ao texto. 
 
Sabemos que _____ vida dos seres humanos estará 
sempre sujeita _____ regras impostas ____ partir 
de leis criadas pelos homens. 
 
(A) a-às-a. 
(B) à-a-a. 
(C) a-as-à. 
(D) a-à-à. 
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11) De acordo com a lei 8.142, são características 
do conselho de saúde, EXCETO: 

 
(A) Caráter permanente; 
(B) Caráter deliberativo; 
(C) Atua na escolha de investimentos na saúde; 
(D) Composição Mista; 
 
12) A Mesa Nacional de Negociação Permanente do 

Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da 
Saúde, é integrado pelas seguintes 
representações, EXCETO: 

 
(A) Departamento de Gestão e da Regulação do 

Trabalho em Saúde. 
(B) Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Seguridade Social - CNTSS/CUT. 
(C) Fundação Nacional de Saúde FUNASA. 
(D) Coordenação Geral de Recursos Humanos do 

Ministério da Saúde. 
 
13) A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

órgão do Ministério da Saúde, é encarregado 
de promover saneamento básico à população, 
tem em sua competência no âmbito federal, 
EXCETO: 

 
(A) Propor Políticas de Vigilância Ambiental em 

Saúde. 
(B) Coordenar a Rede Estadual de distribuição de 

medicamentos. 
(C) Participar do financiamento das ações de 

vigilância ambiental em saúde. 
(D) Participar na formulação e na implementação 

das políticas de controle dos fatores de risco no 
meio ambiente que interfiram na saúde 
humana. 

 
14) São princípios norteadores da Estratégia Saúde 

na Família, EXCETO: 
 
(A) Integralidade e Hierarquização; 
(B) Territorialização e Adscrição da Clientela; 
(C) Equipe Multiprofissional; 
(D) Caráter continuativo; 
 
 

15) Dentre os programas de atenção Primária 
executado pelas Estratégias da Saúde da 
Família podemos destacar a atenção a saúde 
da criança, que tem por características: 

 
(A) Imunização - realização de esquema vacinal 

básico e busca ativa de faltosos; 
(B) Prevenção de câncer de colo e útero; 
(C) Busca ativa dos casos com medição de pressão 

arterial e/ou dosagem dos níveis de glicose; 
(D) Planejamento familiar com fornecimento de 

medicamento e orientação quanto a métodos 
anticoncepcionais; 

 
16) Os parâmetros para a inclusão de doenças e 

agravos na lista de notificação compulsória 
devem obedecer os seguintes 
critérios,EXCETO: 

 
(A) Transcendência. 
(B) Compromissos internacionais. 
(C) Magnitude. 
(D) Limitação. 
 
17) As condições para a certificação dos Estados e 

Distrito Federal assumirem a gestão das ações 
de Vigilância em Saúde são, EXCETO: 

 
(A) Instituir núcleos inscritos no monitoramento 

das ações. 
(B) Formalização do pleito pelo gestor estadual do 

SUS. 
(C) Apresentação das ações prioritárias de 

Vigilância em Saúde para o estado, com 
respectivas metas, aprovada na CIB. 

(D) Comprovação de estrutura e equipe 
compatíveis com as atribuições. 

 
18) De acordo com o disposto na Lei nº 9.782/99, 

que define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), compete a 
Vigilância Sanitária desenvolver ações 
relacionadas aos seguintes bens, produtos e 
serviços, EXCETO: 

 
(A) Radioisótopos para uso diagnóstico in vivo, 

radiofármacos e produtos radioativos utilizados 
em diagnóstico e terapia. 

(B) Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, 
seus insumos, suas embalagens, aditivos 
alimentares, limites de contaminantes 
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de 
medicamentos veterinários. 
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(C) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
perfumes. 

(D) Quaisquer produtos que envolvam a 
possibilidade de risco à saúde, obtidos por 
engenharia quântica, por outro procedimento 
ou ainda submetidos a fontes de ionização. 

 
19) Historicamente, a atenção à saúde no Brasil, 

vem sendo desenvolvida com ênfase na 
prestação de serviços médicos individuais, de 
enfoque curativo, a partir da procura 
espontânea aos serviços. No campo da 
proteção de saúde, são exemplos de ações, 
EXCETO: 

 
(A) Vigilância epidemiológica. 
(B) Vacinações. 
(C) Saneamento básico. 
(D) Educação em saúde. 
 
20) É um instrumento que procura organizar as 

ações e serviços de assistência ambulatorial e 
hospitalar. Propõe também a alocar recursos 
entre municípios e deixar mais clara e definida 
a responsabilidade dos municípios estados e 
união: 

 
(A) Plano Diretor de Regionalização (PDR). 
(B)  Programação Pactuada e Integrada (PPI). 
(C) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada 

(GPAB-A). 
(D) Plano de saúde. 

 
 
 
 
 
 

21) De acordo com dados mais recentes do IBGE 
(2010), a cidade de Pacajus tem 
aproximadamente quantos habitantes? 

 
(A) 15.000 habitantes; 
(B) 45.889 habitantes; 
(C) 61.838 habitantes; 
(D) 123.845 habitantes; 
 
22) De acordo com os limites territoriais de 

Pacajus, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Municípios Limítrofes ao Norte; Fortaleza e 

Barreiro; 
(B) Municípios Limítrofes ao Oeste; Acarape e 

Barreiro; 

(C) Municípios Limítrofes ao Leste; Horizonte e 
Guaiúba; 

(D) Municípios Limítrofes ao Sul; Horizonte e 
Chorozinho; 

 
23) Pacajus possui o seguinte Gentílico: 
 
(A) Pacajueiro; 
(B) Pacajureniense; 
(C) Pacá; 
(D) Pacajuense; 
 
24) De acordo com suas características 

geográficas, Pacajus esta localizado na região 
de clima: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Semiárido; 
(C) Semiatlântico; 
(D) Equatorial; 
 
25) São cores da Bandeira Oficial de Pacajus: 
 

(A) Verde, Amarela, Azul e Branco; 
(B) Preto, Azul e Vermelho; 
(C) Vermelho, Amarelo e Verde; 
(D) Vermelho, Vinho e Lilás; 
 
26) Qual a Padroeira da Cidade de Pacajus: 
 

(A) Nossa Senhora de Pajuara; 
(B) Nossa Senhora de Fátima; 
(C) Nossa Senhora das Dores; 
(D) Nossa Senhora da Conceição; 

 
27) Dos trechos abaixo, qual foi retirado do Hino 

de Pacajus: 
 
(A) “Pacajus! Pacajus! 

Teus filhos de índios não fogem da luta, 
Pacajus! Pacajus! 
Filhos da terra vamos sonhar.” 

(B) “Pacajus! Pacajus! 
Teu nome nos convida a lutar, 
Pacajus! Pacajus! 
Unidos nos queremos te exaltar.” 

(C) “Terra! Terra! 
Juntos defenderemos nossas terras, 
Pacajus! Pacajus! 
Homens de honra e valor!” 

(D) “Pacajus! Pacajus! 
Nossa força vem dos frutos da Terra, 
Terra! Terra! 
Onde a natureza é livre e o homem é 
guerreiro.” 

Conhecimentos 
Regionais 
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28) “Dentre as Ruas da cidade de Pacajus podemos 
destacar uma conhecida como “Rua velha”, 
uma das ruas mais antigas da cidade e fica no 
coração comercial da cidade, leva o antigo 
nome do município”. Diante das informações 
qual o nome da Rua citada. 

 
(A) Rua Pedro Philomeno Gomes; 
(B) Rua Monte-Mor; 
(C) Rua Guarany; 
(D) Rua Pacuia; 
 
29) Fazem parte da hidrografia da região de 

Pacajus CORRETO: 
 
(A) Rios: Acarape/Pacoti e Choró, e Lagoas: 

Itaipaba e Ipú; 
(B) Rios: Pacajus e Ipú, e Lagoas Ererê e Povo; 
(C) Açudes: Pacoti e Beiraçude, e Riachos: Choró e 

Ererê; 
(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
30) Sobre a história de Pacajus assinale o item 

CORRETO: 
 

(A) É o município da antiga Fazenda Forquilha, de 
propriedade dos pretos Teles. Há notícia, 
entretanto, de que o primeiro habitante a 
chegar a estas terras, das quais se apossou, foi 
Teodoro de Melo, com os seus escravos. 
Tempos depois vendeu duas léguas dessas 
terras a Veríssimo Gomes e Inácio Gomes que 
aí se estabeleceram e doaram, posteriormente, 
100 braças delas para constituíção do 
patrimônio da Capela de São Sebastião, santo 
de sua devoção, a qual foi edificada, em 1868, 
pelo Padre José Antônio de Carvalho; 

(B) Os paiacus, índios guerreiros que habitavam a 
região compreendida entre o rio Açu, serra do 
Apodi e baixo Jaguaribe, trazendo em 
sobressalto os conquistadores brancos, foram 
aldeados, depois de muita lutas, em uma légua 
de terra nas margens do rio Choró; 

(C) No Século XVIII, nestas terras foi instalada a 
Missão dos Paiacu. É um núcleo urbano que 
surgiu devido aos projetos de combate a seca 
entre 1932 e 1934. No lugar denominado 
Curais Velhos foi construído a ponte da BR 
116. Do acampamento do engenheiros do 
DNOCS e dos operários empregados desta 
construção surge o povoamento, que cresceu 
ao redor desta base de apoio e da capela de 
Santa Terezinha, que depois transformaria-se 
em município; 

(D) Em meados do século dezoito, era um 
aldeamento de índios vindos dos sertões de 
Monte-Mor. Não passava assim, de um 
pequeno núcleo, lugarejo inexpressiva. 
Habitavam todavia a vasta região alguns 
fazendeiros que se estabeleciam nas cercanias, 
vindos na sua totalidade das ribeiras do 
Jaguaribe e cujas terras lhes foram doadas por 
sesmarias. Praticavam o pastoreio; 
 

 
 

 
 
 

31) Dentre as atribuições do Técnico em 
Imobilização Ortopédica estão, EXCETO: 

 

(A) Realizar pequenas cirurgias, bem como 
retiradas de material de síntese e suturas. 

(B) Confeccionar, aplicar e retirar aparelhos 
gessados, tais como: talas gessadas (goteiras, 
calhas) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético. 

(C) Organizar o ambiente de trabalho e preparar o 
paciente para o atendimento clínico e cirúrgico. 

(D) Conhecer riscos de iatrogênicos dos 
procedimentos de imobilização ortopédica. 

 
32) As imobilizações ocorrem de várias formas, 

dependendo de seu propósito. De acordo com 
imobilizações, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) Para antebraços fraturados, a imobilização 
pode estender-se até o cotovelo ou ultrapassá-
lo um pouco.  

(B) A imobilização da tíbia pode estender até o 
joelho ou ultrapassá-lo.  

(C) A quantidade de proteção depende do formato 
da imobilização, de seu propósito e da 
seriedade da lesão. 

(D) A imobilização deve ser feita de forma que os 
ossos lesados sejam mantidos o mais 
confortável possível para o cliente.  

 
33) É o movimento do antebraço e mão que gira o 

rádio lateralmente em torno do seu eixo 
longitudinal de modo que o dorso da mão olha 
posteriormente e a palma da mão olha 
anteriormente (posição anatômica): 

 

(A) Pronação. 
(B) Eversão.  
(C) Supinação. 
(D) Adução. 

Conhecimentos 
Específicos 
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34) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com 
ossos do antebraço: 

 
(A) Tarso e carpo. 
(B) Tíbia e fíbula. 
(C) Úmero e falange. 
(D) Rádio e ulna. 
 
35) Com relação aos tipos de imobilizações 

ortopédicas e segmentos lesados, assinale a 
alternativa CORRETA de acordo com a 
imobilização que serve para fraturas da 
clavícula, ombro e braço: 

 
(A) Hemi-jota. 
(B) Gesso Cruropodálico. 
(C) Gesso Cruro-podálico tipo broomstick. 
(D) Gesso cruropodálico. 
 
36) Perda de contato permanente entre duas 

extremidades ósseas numa articulação é 
característico de: 

 
(A) Entorse. 
(B) Luxação. 
(C) Fratura. 
(D) Contusão. 

 
37) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 

com ossos do pé: 
 
(A) Carpo. 
(B) Hálux. 
(C) Navicular. 
(D) Falanges. 
 
38) A parte da Anatomia que estuda as 

articulações é denominada: 
 
(A) Artrologia. 
(B) Mialogia. 
(C) Histologia. 
(D) Miologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39) É a torção de uma articulação, lesão 
traumática, com alongamento, arrancamento 
ou rotura dos ligamentos e demais estruturas 
que sustentam a articulação, sem 
deslocamento das superfícies ósseas 
articulares. Onde os cuidados são semelhantes 
aos da fratura fechada: 

 
(A) Contusão. 
(B) Entorse. 
(C) Distensão. 
(D) Estiramento. 
 
40) A qualidade do serviço de atendimento ao 

público dentro da realidade brasileira, 
principalmente no âmbito estatal, apresenta-se 
como um desafio que demonstra a exigência 
de transformações urgentes. Com relação a 
necessidade de buscar a satisfação dos 
clientes, assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com dimensões da qualidade dentro da 
área de serviços: 

 
(A) Confiabilidade.  
(B) Responsabilidade. 
(C) Empatia.  
(D) Intransigente. 
 


