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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (10 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 19/07/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 09, de 10/04/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Sobre o tema consolidação de 
fraturas, responda qual alternativa está 
CORRETA  em relação a ossificação do 
tipo heterotópica: 
 
A) O termo ossificação heterotópica 
descreve a situação patológica em que há 
formação de tecido ósseo fora do 
esqueleto. 
B) O termo ossificação heterotópica 
descreve a condição fisiológica onde há 
formação de tecido ósseo fora do 
esqueleto. 
C) O termo ossificação heterotópica 
descreve a situação fisiológica onde há 
formação de tecido ósseo no interior do 
esqueleto. 
D) O termo ossificação heterotópica 
descreve a condição patológica onde não 
há formação de tecido ósseo. 
 
 
02) A imobilização de qualquer 
segmento corporal, implica em risco de 
complicações após o procedimento. Qual 
das alternativas abaixo NÃO se trata de 
possível complicação devido à aplicação 
de imobilização gessada: 
 
A) Trombose venosa profunda. 
B) Síndrome compartimental. 
C) Tumor ósseo. 
D) Consolidação viciosa. 

 
 

03) Paciente chega ao pronto 
atendimento encaminhado pelo serviço 
de urgência local, após queda de um 
andaime na obra onde trabalhava. 
Apresenta fortes dores e dificuldade de 
movimentos no ombro esquerdo. Após 
atendimento pelo médico plantonista e 

realização de radiografia constata-se 
fratura de clavícula. Qual a imobilização 
CORRETA  para este caso? 
 
A) Gesso braquiopalmar. 
B) Imobilização em “8”. 
C) Imobilização tipo Velpeau. 
D) Gesso cruropodálico. 
 
 
04) Após atendimento a paciente 
politraumatizado grave, vítima de 
acidente motociclístico, o Técnico em 
Imobilização Ortopédica percebe que 
entrou em contato com material 
biológico da vítima. Baseado na Norma 
Regulamentadora que rege segurança e 
saúde do trabalhador no ambiente de 
trabalho em serviços de saúde (NR32), 
qual a primeira medida a ser adotada por 
este profissional: 

 
A) Iniciar imediatamente e por conta 
própria, medidas profiláticas como 
administração de anti-retroviral. 
B) Comunicar imediatamente todo 
acidente ou incidente, com possível 
exposição a agentes biológicos, ao 
responsável pelo local de trabalho e, 
quando houver, ao serviço de segurança 
e saúde do trabalho e à CIPA. 
C) Independente de avaliação por 
profissional adequado, iniciar 
imediatamente a lavagem do local com 
qualquer antisséptico disponível.  
D) Aguardar os resultados dos testes 
sorológicos para só então, dar início as 
medidas profiláticas. 
 
 
05) Quanto à possibilidade de exposição 
acidental aos agentes biológicos, deve 
constar no Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
EXCETO:  
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A) Os procedimentos a serem adotados 
para diagnóstico, acompanhamento e 
prevenção da soroconversão e das 
doenças. 
B) As medidas para descontaminação do 
local de trabalho. 
C) O tratamento médico de emergência 
para os trabalhadores. 
D) As medidas de urgência para o 
profissional acidentado adotar 
imediatamente, como automedicação 
antes mesmo de ser socorrido. 
 
 
06) Se o médico ortopedista solicita 
auxílio para a redução de uma luxação 
glenoumeral, ele está referindo-se a 
articulação do ombro. Quais ossos 
formam esta articulação: 
 
A) Rádio e Úmero. 
B) Rádio e Ulna. 
C) Úmero e Escápula. 
D) Escápula e Ulna.  

 
 

07) Sabe-se que é necessário imobilizar 
um membro fraturado até sua total 
consolidação pois é função do osso 
prover a capacidade de movimento. Qual 
das funções abaixo NÃO se trata de 
função do sistema esquelético: 
 
A) Sustentação de carga. 
B) Fabricação das células do sangue. 
C) Proteção de órgãos internos. 
D) Manter a temperatura corporal. 

 
 

08) O princípio para a redução de uma 
fratura por tração contínua, é impor 
forças contrárias aos segmentos 
fraturados visando: 
 
A) Compensar a torção e o espasmo 
muscular com tração sobre o fragmento 
de fratura distal. 
B) Compensar a torção e o espasmo 
muscular com tração sobre o fragmento 
de fratura proximal. 

C) Aumentar a contração muscular para 
manter o alinhamento através de tração 
sobre ambos os fragmentos de fratura. 
D) Aumentar a contração muscular para 
manter os fragmentos de fratura na 
mesma posição em que estiverem através 
de tração sobre ambos.  
 
 
09) Sabe-se que a contração e o espasmo 
dos músculos após uma fratura, exerce 
grande força de deslocamento sobre os 
fragmentos, podendo causar 
sobreposição óssea especialmente em 
membros inferiores e coluna cervical. 
Pode-se utilizar qual mecanismo 
ESPECÍFICO para este tipo de 
redução: 
 
A) Redução por manipulação fechada. 
B) Redução por tração mecânica. 
C) Redução por cirurgia ou via aberta. 
D) Redução por imobilização gessada.  
 
 
10) Sabe-se que órteses são dispositivos 
que exercem uma função específica 
sobre um seguimento corpóreo, e que 
próteses substituem um membro 
amputado ou mal formado. Qual dos 
dispositivos abaixo NÃO se trata de uma 
órtese e sim de uma prótese: 
 
A) Sarmiento. 
B) SMO. 
C) Milwaukee. 
D) Transfemural. 
 
 
11) Criança é levada pelos pais ao 
ortopedista pediátrico com queixa de 
estar com os pés "rodados para dentro". 
Após examinar cuidadosamente o 
médico percebe anteversão femoral, 
torção tibial e metatarso aduzido. Qual a 
órtese indicada para esta condição: 
 
A) Órtese de Dennis Brown. 
B) Suspensório de Pavlick. 
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C) Compresso dinâmico torácico. 
D) Atlanta Brace. 
 
 
12) Que órtese é utilizada para 
estabilizar coluna cervical, inclusive 
como medida de primeiros socorros, e 
possui abertura anterior que pode ser 
utilizada com aparatos como 
traqueostomia se necessário: 
 
A) Colar Philadelphia. 
B) Órtese Minerva. 
C) Compressor Costal. 
D) Colete de Jewett. 
 
 
13) De acordo com a nomenclatura 
adotada, qual a órtese indicada para um 
paciente que não possui controle para 
estabilizar as articulações do joelho e 
tornozelo, porém controla quadril: 
 
A) HKAFO. 
B) AFO. 
C) SMO. 
D) KAFO. 
 
 
14) De acordo com a anatomia humana, 
assinale verdadeiro ou falso de quais são 
os ossos que compõem a mão: 
 
( ) Escafóide, semilunar, piramidal, 
pisiforme, trapezóide. 
( ) Escafóide, trapezóide, talus, 
semilunar, esfenoide. 
(   ) Pisiforme,  trapezóide, ulna, hióide 
falanges. 
( ) Falanges, metacarpos, capitato, 
trapézio, hamato. 
( ) Escafóide, piramidal, pisiforme, 
hamato, esfenoide. 
 
A) V, V, F, V, V. 
B) V, F, V, V, F. 
C) V, F, F, V, F. 
D) F, F, V, F, V. 
 
 

15) De acordo com o CBO do Técnico 
em Imobilização Ortopédica, podemos 
afirmar que é sua função: 
 
A) 3226-05: Técnico em aparelho 
gessado, técnico em gesso hospitalar, 
técnico em gesso ortopédico, técnico em 
imobilização do aparelho locomotor, 
técnico em imobilização gessada, técnico 
engessador, técnico gessista. 
B) 3226-05: Técnico em aparelho 
gessado, instrumentador cirúrgico, 
técnico em gesso hospitalar, técnico em 
imobilização gessada, técnico gessista, 
técnico em imobilização do aparelho 
locomotor. 
C) 3222-05: Técnico em aparelho 
gessado, técnico em gesso ortopédico, 
técnico engessador, instrumentador 
cirúrgico, técnico gessista, técnico em 
imobilização gessada. 
D) 3222-05: Técnico em aparelho 
gessado, técnico gessista, técnico 
engessador, técnico em gesso 
ortopédico, técnico em imobilização do 
aparelho locomotor, técnico em gesso 
hospitalar, técnico em imobilização 
gessada.  
 
 
16) A tala metálica digital é utilizada 
para imobilização de qual estrutura: 
 
A) Ossos do tarso. 
B) Falanges. 
C) Ossos do carpo. 
D) Hálux. 
 
 
17) O gesso é constituído por qual 
elemento: 
 
A) Sulfato de cálcio bihidratado. 
B) Sulfato de cálcio hidratado. 
C) Sulfato de cálcio hemihidratado. 
D) Sulfato de cálcio. 
 
 
18) Os tipos de fratura são classificadas 
pela forma ou tipo de superfície 
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fraturada, sendo assim, classifique na 
ordem numérica: 

 
 
A) Fratura transversal, fratura espiral, 
fratura oblíqua, fratura cominutiva, 
fratura comprimida, fratura “galho 
verde”. 
B) Fratura transversal, fratura 
cominutiva, fratura oblíqua, fratura 
espiral, fratura comprimida, fratura 
“galho verde”. 
C) Fratura transversal, fratura espiral, 
fratura cominutiva, fratura oblíqua, 
fratura comprimida, fratura “galho 
verde”. 
D) Fratura transversal, fratura oblíqua, 
fratura espiral, fratura cominutiva, 
fratura comprimida, fratura “galho 
verde”. 
 
 
19)  De acordo com a associação 
brasileira dos técnicos em imobilização 
ortopédica, quais são as áreas de atuação 
de um Técnico em Imobilização 
Ortopédica. 
 
A) Realizar o raio x do paciente para 
diagnosticar a fratura, organizar a sala de 
imobilização, preparar o paciente e o 

procedimento, medicar o paciente, 
confeccionar a imobilização, retirar a 
imobilização, realizar procedimentos 
adicionais, trabalhar com segurança e 
comunicar-se. 
B) Organizar a sala de imobilização, 
preparar o paciente e o procedimento, 
medicar o paciente, confeccionar a 
imobilização, retirar a imobilização, 
trabalhar com segurança, comunicar-se, 
realizar procedimentos adicionais. 
C) Organizar a sala de imobilização, 
realizar o raio x para diagnosticar a 
fratura, preparar o paciente e o 
procedimento, confeccionar a 
imobilização, medicar o paciente, retirar 
a imobilização, realizar procedimentos 
adicionais, comunicar-se, trabalhar com 
segurança.  
D) Organizar a sala de imobilização, 
preparar o paciente e o procedimento, 
confeccionar a imobilização, retirar a 
imobilização, realizar procedimentos 
adicionais, trabalhar com segurança e 
comunicar-se. 
 
 
20) Pacientes com fraturas de vértebras 
utilizam coletes com objetivo de 
estabilizar a região fraturada em 
hiperextensão, com a força aplicada 
anteriomente em púbis e esterno e a 
força posterior na região toracolombar, 
evitando assim a flexão lombar e 
toracolombar, as transferências deitados 
ou sentados deve ser realizada em bloco, 
sendo liberado do uso do colete após 
liberação médica. Qual o tipo do colete 
que o paciente deve usar após uma 
fratura de vértebra: 
 
A) Compressor torácico. 
B) Jewett. 
C) Colete TLSO Milwaukee. 
D) Colete Putti baixo (curto). 
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LEGISLAÇÃO SUS 
 
21) A legislação vigente determina que a 
representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde deve ser: 
 
A) Paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
B) Compartilhada com a representação 
dos trabalhadores de saúde. 
C) Paritária em relação à representação 
do poder público. 
D) Eleita exclusivamente nas 
conferências de saúde. 
 
 
22) A equipe de Saúde da Família deve 
ser composta NO MÍNIMO pelos 
seguintes profissionais: 
 
A) Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde. 
B) Enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 
enfermagem, agente comunitário de 
saúde e agente de combate às endemias. 
C) Médico, enfermeiro, cirurgião 
dentista e auxiliar e/ou técnico de 
enfermagem. 
D) Médico, cirurgião dentista, auxiliar 
e/ou técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde. 
 
 
23) Um dos princípios que orientam o 
SUS é a DESCENTRALIZAÇÃO. Na 
organização do SUS descentralizar 
significa: 
 
A) Garantir os recursos necessários à 
saúde mediante arrecadação de receitas 
municipais. 
B) Atribuir ao Ministério da Saúde o 
papel de planejar as ações de saúde e aos 
municípios o papel de executá-las. 
C) Promover a municipalização de todos 
os serviços públicos de saúde, mediante 
contratos de gestão. 

D) Redistribuir poder e 
responsabilidades entre os três níveis de 
governo. 
 
 
24) Integra os Objetivos Específicos da 
Política Nacional de Promoção da 
Saúde: 
 
A) Incorporar e implementar ações de 
promoção da saúde, com ênfase na 
atenção especializada. 
B) Ampliar a autonomia e a 
corresponsabilidade de sujeitos e 
coletividades no cuidado integral à 
saúde. 
C) Facilitar o acesso dos usuários do 
SUS a serviços de diagnóstico e terapia. 
D) Desenvolver ações de promoção da 
assistência com bases científicas sem a 
influência dos conhecimentos populares 
e crendices. 
 
 
25) “A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” é um 
preceito que está expresso no seguinte 
documento legal: 
 
A) Política Nacional de Promoção da 
Saúde, de 2006. 
B) Constituição da República Federativa 
do Brasil, de 1988. 
C) Programa Mais Médicos, de 2013. 
D) Política Nacional de Atenção Básica, 
de 2017. 
 
 
26) O órgão, vinculado ao Ministério da 
Saúde, criado pela Lei nº 9961/2000, 
com a finalidade de regulação, 
normatização, controle e fiscalização das 
atividades dos planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, no 
Brasil, denomina-se: 
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A) Instituto de Resseguros do Brasil – 
IRB. 
B) Instituto Nacional de Previdência 
Social – INPS. 
C) Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. 
D) Associação Brasileira de Planos de 
Saúde – ABRAMGE. 
 
 
27) O funcionamento das Redes de 
Atenção à Saúde pressupõe conhecer a 
população da área e envolve um 
complexo processo que NÃO INCLUI  a 
seguinte etapa: 
 
A) Territorialização e cadastramento das 
famílias. 
B) Exclusão das famílias já assistidas 
pela saúde suplementar (planos de 
saúde). 
C) Classificação das famílias por riscos 
sócio sanitários. 
D) Vinculação das famílias às unidades 
básicas de saúde. 
 
 
28) O “Programa Mais Médicos” foi 
instituído pelo governo federal, em 2013, 
com a finalidade de: 
 
A) Aprimorar a formação de médicos 
especialistas no Brasil. 
B) Suprir a carência de médicos em 
serviços de saúde de nível terciário. 
C) Formar recursos humanos na área 
médica para o SUS. 
D) Transferir recursos financeiros para o 
governo de Cuba. 
 
 
29) Nos termos da Lei nº 8.080/1990, os 
serviços que integram o SUS devem 
observar princípios e diretrizes dentre os 
quais NÃO ESTÁ INCLUÍDO  o 
seguinte: 
 
A) Integralidade da assistência. 
B) Universalidade de acesso. 

C) Preservação da autonomia das 
pessoas. 
D) Focalização nas ações curativas de 
saúde. 
 
 
30) A Política Nacional de Humanização 
é um conjunto de estratégias que tem por 
objetivo a qualificação da atenção e da 
gestão em saúde no SUS, estabelecendo 
diretrizes de implementação voltadas: 
 
A) À rede de atenção em saúde como um 
todo. 
B) Prioritariamente ao acolhimento nas 
unidades básicas de saúde. 
C) Prioritariamente a pacientes crônicos 
e em cuidados paliativos. 
D) Às situações de urgência e 
emergência. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente o poema abaixo para 
responder as questões de nº 31 a nº36. 
 

AOS PREDADORES DA UTOPIA 
(LAU SIQUEIRA) 

 
dentro de mim 

morreram muitos tigres 
os que ficaram 

no entanto 
são livres 

 
31) O sujeito do verbo “MORRERAM” 
no poema se classifica como: 

 
A) Indeterminado, tendo em vista que o 
verbo está na terceira pessoa do plural. 
B)Inexistente, tendo em vista que o 
verbo se refere a um ser utópico. 
C) Composto, pois quem morreu foram 
os tigres que viviam dentro do eu-lírico. 
D) Simples, tendo em vista que o verbo 
se refere à morte de muitos tigres. 
Assim, o sujeito “muitos tigres” tem 
somente um núcleo, no caso, a palavra 
“tigres”. 



 

 
Cargo: Técnico em Saúde – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA  (Edital nº 09/2018)      7 

 

32) No poema, a expressão conjuntiva 
“no entanto”, poderia ser substituída, 
sem qualquer perda para o sentido 
textual, pela conjunção: 
 
A) Pois. 
B) Logo. 
C) Porém. 
D) Embora. 

 
 

33) Ao reorganizar o poema na ordem 
direta, de forma a reescrevê-lo na forma 
de parágrafo, ter-se-ia um período 
grafado com PONTUAÇÃO 
CORRETA, na alternativa: 
 
A) Muitos tigres morreram dentro de 
mim; no entanto, os que ficaram são 
livres. 
B) Muitos tigres, morreram dentro de 
mim; no entanto, os que ficaram são 
livres. 
C) Muitos tigres, morreram, dentro de 
mim; no entanto, os que ficaram, são 
livres. 
D) Muitos tigres morreram dentro de 
mim no entanto os que ficaram, são 
livres. 

 
 

34) O poema se constitui: 
 
A) Um período composto, formado por 
duas orações. 
B) Um período simples, tendo em vista 
que só há um verbo, no caso 
“MORRERAM”. 
C) Um período composto, formado por 
três orações. 
D) Um período composto, formado de 
quatro orações. 
 
 
35) O verso “são livres” diz respeito aos 
tigres restantes que ficaram viventes 
dentro do eu-lírico e constitui um 
predicado que, na análise sintática, 
classifica-se como: 
 

A) Verbal. 
B) Nominal. 
C) Verbo-nominal. 
D) Não se trata de um predicado. 
 
 
36) Pode-se  inferir do poema que: 
 
A) Os tigres são os predadores, 
referenciados no título, que devoram a 
utopia, no caso sonho. 
B) O eu-lírico não guarnece de mais 
nenhuma utopia dentro de si. 
C) Os tigres são, na verdade, a utopia, o 
sonho a qual tenta se defender dos 
predadores. 
D) Há utopias – sonhos – que devoram, 
dentro do eu-lírico, os tigres (a 
realidade). 
 
 
37) Leia as asserções a seguir. 
 
I – Não fez o laudo, porque não tinha em 
mãos os exames. 
II –  Por quê você não fez os laudos? 
III –  Não fez os laudos, por quê? 
IV – Diga-me o porque não fez os 
laudos. 
 
As asserções que apresentam grafia 
CORRETA , no tocante ao uso dos 
porquês, são apenas: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) III e IV. 
D) I e III. 

 
 

38) A crase foi empregada 
CORRETAMENTE  na alternativa: 
 
A) Desejo à você muitas felicidades. 
B) Fazia referência à moça que estava no 
balcão. 
C) Pagamento à prazo terá maiores 
taxas. 
D) Descontos à partir de 50% em toda a 
loja. 
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39) Dadas às palavras: TÓRAX; 
MÉDICO; FARMÁCIA e 
GERIÁTRICA; assinale a alternativa em 
que haja correção no tocante à 
justificativa e classificação da 
acentuação gráfica dessas palavras. 
 
A) Todas são proparoxítonas, pois 
possuem a antepenúltima sílaba tônica, 
logo devem ser acentuadas. 
B) As palavras médico, farmácia e 
geriátrica são proparoxítonas, pois 
possuem a antepenúltima sílaba tônica. 
C) São paroxítonas as palavras tórax e 
farmácia; sendo tórax uma paroxítona 
acentuada por ser terminada em – x e 
farmácia, acentuada por ser terminada 
em ditongo.   
D) Somente a palavra tórax é paroxítona, 
pois além de ser terminada em – x, é 
dissílaba. 

 
 

40) Leia: 
 
I – No seu olhar havia muitos sonhos. 
II –  Olhar os sonhos alheios é admirar o 
futuro. 
 
Nas asserções acima, a palavra OLHAR, 
classifica-se morfologicamente como: 
 
A) Tanto na asserção I como na asserção 
II, a palavra é um verbo. 
B) Na asserção I é um verbo e na 
asserção II um substantivo. 
C) Tanto na asserção I como na asserção 
II é um substantivo. 
D) Na asserção I tem-se um substantivo 
e na asserção II um verbo. 
 

LEGISLAÇÃO  
 
31) Das matérias abaixo todas dependem 
do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara para a sua 
aprovação e alterações, EXCETO : 
 
 

A) Código Tributário do Município.  
B) Alienação de bens imóveis.  
C) Código de Obras ou de Edificações.  
D) Estatuto dos Servidores Municipais. 
 
 
32) Assinale a alternativa CORRETA . 
O Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
– PCCS passou a regulamentar a 
situação funcional dos servidores da 
saúde municipal, legalmente investidos 
em cargos públicos de provimento: 
 
A) Efetivo, nomeados sob o regime 
estatutário, pertencentes à área específica 
da saúde do Município de Bauru. 
B) Efetivo, nomeados sob o regime 
celetista, pertencentes à área específica 
da saúde do Município de Bauru. 
C) Eletivo, nomeados sob o regime 
estatutário, pertencentes à área específica 
da saúde do Município de Bauru. 
D) Em comissão, nomeados sob o 
regime celetista, pertencentes à área 
específica da saúde do Município de 
Bauru. 
 
 
33) Assinale a alternativa CORRETA. 
O Conselho Interno de Política de 
Administração e Remuneração da Saúde 
(CIPARS) é composto por 
representantes: 
 
A) Da Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos, Secretaria Municipal de 
Finanças e do Conselho Municipal de 
Saúde. 
B) Da Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal da Administração, 
Secretaria Municipal de Finanças e da 
Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos. 
C) Da Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal da Administração, 
Secretaria Municipal de Finanças e do 
Conselho Municipal de Saúde. 
D) Da Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal da Administração, 
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Secretaria dos Negócios Jurídicos e do 
Conselho Municipal de Saúde. 
 
 
34) Os cargos previstos no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, da 
saúde, com competência para atuar nas 
áreas de auxiliar, assistência, prevenção, 
proteção, recuperação, planejamento, 
administração, produção e gestão, são 
assim denominados:  
 
A) Auxiliar em Saúde (AS), Assistente 
Técnico em Saúde (ATS), Especialista 
em Saúde (ES) e Especialista em Saúde 
Médico (ESM). 
B) Auxiliar em Saúde (AS), Técnico em 
Saúde (TS), Especialista em Saúde (ES) 
e Especialista em Saúde Médico (ESM).  
C) Assistente em Saúde (AS), Técnico 
em Saúde (TS), Especialista em Saúde 
(ES) e Especialista em Saúde Médico 
(ESM).  
D) Auxiliar em Saúde (AS), Técnico em 
Saúde (TS), Assistente em Saúde (AS) e 
Especialista em Saúde Médico (ESM).  
 
 
35) Plano de Desenvolvimento na 
Carreira (PDC), estabelecido na Lei 
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 
2.010,  deverá ser consubstanciado, de 
acordo com:  
 
I - Plano de metas institucionais. 
II - Plano de metas das Unidades. 
III-  Plano de metas dos Setores.  
IV-  Plano de metas das equipes. 
 
A) Somente I e II estão corretas. 
B) Somente III está incorreta. 
C) Todas estão corretas. 
D) Todas estão incorretas. 
 
 
36)  Quanto à composição do Conselho 
Curador, do Conselho Fiscal ou da 
Presidência da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Efetivos de 
Bauru – FUNPREV, assinale a 

alternativa que NÃO está em 
conformidade com a lei que regulamenta 
aquela Fundação: 
 
A) Poderá integrar qualquer servidor 
ativo da Administração direta, 
autárquica, fundacional, da Câmara 
Municipal e de empresa pública. 
B) Deverá o servidor ter cumprido o 
estágio probatório. 
C) Deverá o servidor contar no mínimo 
com 3 (três) anos no serviço público 
municipal. 
D) O servidor não pode ter sido 
condenado em sentença transitado em 
julgado ou punido administrativamente. 
 
 
37) Quanto à estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Saúde,  não 
integra o Departamento de Urgência e 
Unidades de Pronto Atendimento: 
 
A) Divisão Central de Urgência. 
B) Divisão de Apoio Operacional. 
C) Divisão de Saúde Mental. 
D) Divisão Técnica. 
 
 
38) O Município reger-se-á por lei 
orgânica, devendo seguir os seguintes 
preceitos: 
 
I - A Lei Orgânica deverá ser votada em 
dois turnos e a eleição do Prefeito é para 
mandato de quatro anos. 
II -  A votação da Lei Orgânica em 
segundo turno deverá ocorrer com o 
interstício de, no mínimo, quinze dias 
em relação ao primeiro turno. 
III - A aprovação da Lei Orgânica 
ocorrerá por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal. 
IV -  A posse do Prefeito ocorre no dia 
31 de dezembro do mesmo ano da 
eleição para início dos trabalhos no dia 
1º de janeiro do ano subsequente ao da 
eleição; 
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A) I e II estão corretas. 
B) II e IV estão incorretas. 
C) III e IV estão corretas. 
D) I e III estão incorretas. 
 
 
39) A Constituição Federal ao se referir 
aos atos de improbidade administrativa 
NÃO prescreve como consequência: 
 
A) Perda da função pública. 
B) A indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário. 
C) Ação penal. 
D) Perda dos direitos políticos. 
 
 
40) Quanto aos atos, processos e os 
recursos de decisões administrativas, nos 
termos da Lei Municipal nº    5804/2009, 
assinale a alternativa INCORRETA : 
 
A) A petição de recurso será dirigida à 
autoridade recorrida e conterá exposição, 
clara e completa, das razões da 
inconformidade, tendo, de regra, o prazo 
de apresentação de 10 (dez) dias para o 
pedido de reconsideração, contados da 
publicação ou notificação do ato. 
B) A petição conterá exposição, clara e 
completa, das razões da inconformidade 
tendo, de regra, o prazo de apresentação 
de 15 (dez) dias para o pedido de 
recurso. 
C) Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 
D) O prazo máximo para decisão de 
requerimentos de qualquer espécie 
apresentados à Administração será de 
120 (cento e vinte) dias, se outro não for 
legalmente estabelecido. 
 
 
 
 
 
 

 
 


