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PROFESSOR QUE ESTUDA POSSIBILIDADE DE 
TSUNAMI NA PB DIZ QUE GOVERNO PRECISA DE 
PLANO DE EVACUAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Não estamos deitados em berço esplêndido". Com 
esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta es-
tarrecedor, tratando da possibilidade de um tsunami 
(onda gigante) atingir o litoral paraibano. 
Professor de Geociências da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba), na cidade de João Pessoa, Pau-
lo revelou que em 2007 foi procurado por pesquisado-
res ingleses que monitoram a atividade vulcânica na 
Ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde 
o vulcão CumbreVieja é o grande motivo de preocu-
pação, já que se entrar em erupção pode provocar 
um desmoronamento de grandes proporções no oce-
ano Atlântico, resultado em ondas que poderiam 
"viajar" em uma velocidade de até mil quilômetros por 
hora (em um ângulo de 360º), atingindo o litoral nor-
destino, apenas 8 horas após o início da catástrofe. 
O aumento da preocupação global com possível de-
sastre é o fato de que nas últimas semanas dezenas 
de tremores de terra de pequena magnitude vêm  
ocorrendo nas Ilhas Canárias, podendo, segundo al-
guns pesquisadores, indicar uma retomada da ativida-
de vulcânica na região. 
O Comité Científico do Plano Especial de Proteção 
Civil e Emergência de Risco Vulcânico, nas Ilhas Ca-
nárias (PEVOLCA), se reuniu na semana passada na 
ilha "El Hierro" para avaliar o aumento da atividade. 
http://www.patosonline.com/interna.php?modulo=publicacao&codigo=20793 

1) A respeito da estrutura oracional em destaque, no 
fragmento abaixo,  pode constatar que a única alter-
nativa CORRETA é:  
 
“o grande motivo de preocupação, já que se entrar em 
erupção pode provocar um desmoronamento de 
grandes proporções no oceano Atlântico.” 
 
A) Há uma coordenativa com valor restritivo; 
B) Há uma coordenativa com valor explicativo; 
C) Há um período subordinativo conclusivo; 
D) Há um período subordinativo consecutivo;  
E) Há um período coordenativo causativo. 
 
 

2) A acentuação da palavra em destaque no fragmen-
to abaixo ocorre pelo mesmo motivo da que se en-
contra na alternativa:  
 
“No arquipélago das Canária.” 
 
A) Vulcânica; 
B) Comité; 
C) Emergência; 
D) Paraíba; 
E) Possível. 
 
3) Observando o fragmento abaixo, pode-se concluir 
que as vírgulas poderiam ser substituídas, sem alterar 
a conjuntura da norma culta, por: 
 
Com esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta 
estarrecedor. 
 
A) Aspas, pois possuem uma função de explicação; 
B) Apóstrofo, pois semelhante às aspas explicam co-
mo também especificam algo; 
C) Apóstrofe, pois além de serem atribuídas às figu-
ras de linguagem, contribuem nas ênfases; 
D) Parênteses, pois estaria de acordo com o padrão 
culto da língua; 
E) Os itens A e D estão corretos.        
 
4) A leitura do texto deixa em seu aspecto, diretrizes 
da característica linguística empregada no mesmo. 
Abaixo, estão alguns fragmentos textuais. A caracte-
rística do texto lido é mesma da que se encontra na 
alternativa:  
 
A) Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 
O amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
B) Há milhares de anos o universo existia em harmo-
nia. Os ciclos de escuridão e luz se alternavam perio-
dicamente. As estrelas nasciam, brilhavam e explodi-
am. Sempre o mesmo ciclo. Harmonia. Tranquilidade. 
A luz fez um planeta fértil. Plantas surgiram. A harmo-
nia continuou. Animais surgiram. Sucederam as eras 
geológicas. Surgiu, então, o homem. O homem não 
se contentou com os ciclos naturais. Construiu ferra-
mentas e com estas ergueu as cidades, afastando-se 
até das memórias dos campos, da vida simples e na-
tural. A harmonia se despedaçou; 
C) Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua pro-
fissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na dis-
tração do ofício que amava, percebeu que cavara 
demais.Tentou sair da cova e não conseguiu. Nin-
guém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbra-
vejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da 
cova, desesperado. (...)  Os passos se aproximaram. 
Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 
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que havia: O que é que há? O coveiro então gritou, 
desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um 
frio terrível! Mas, coitado! - condoeu-se o bêbado - 
Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra 
de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a 
pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente; 
D) Há longos anos atrás na falta da luz humana, to-
dos os dias ao despertar da intempérie noturna, os 
moradores locais de uma pequena cidadezinha  situa-
va nos desmanei-os, de uma historia fúnebre que 
quando o celeste do céu se esfumaçava tornando o 
obscuro de todas as criaturas de veemência dos mor-
tos e vivos. Uma moradora se martirizava se relutan-
do contra o sono, em continuar a sua costura pois 
teria que entregá-la assim que o tom crepuscular do 
sol surgisse na cabeceira de tua cama, seguiu-se en-
tão a cabeceira da noite a costurar o tão precioso co-
bertor, quando então seu marido já nas ondas da plu-
ma de seu apoio corporal, pairava sobre a longa es-
pera de suma amada a si junta em seu leito com du-
ros reflexos do casario nobre e incomensurável que 
se estende para lá da margem, num chão árido e hos-
til todas as noites quando as palavras, as cores e as 
lamentações destinadas a cobri-los, miravam extasia-
damente horizonte. Estava tudo envolto no silêncio; 
E) TANDRILAX 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: - TANDRILAX 
CAFEÍNA 
CARISOPRODOL 
DICLOFENACO SÓDICO 
PARACETAMOL 
TANDRILAX 
USO ADULTO. 
 
5) Em uma das rodovias deste lindo país observa-se  
a seguinte placa:  
 
 
 
 
 
 

Aplicando corretamente as regras de concordância 
nominal, sabe-se que a placa poderia está grafada da 
seguinte forma: 
 
I. Guincho e socorro mecânico gratuitos. 
II. Gratuito Guincho e socorro mecânico. 
III. Gratuitos Guincho e socorro mecânico. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
6) A fusão de sons idênticos, na língua portuguesa, é 
conhecida como crase. Esta fusão culmina no acento 

grave. Pode-se constatar que a única alternativa IN-
CORRETA quanto ao sinal indicativo de crase é: 
 
A) Sempre fiz referência a Maria; 
B) Neste fim de ano a loja estará aberta às 10:00 ho-
ras; 
C) O funcionamento de restaurante será de segunda 
à quarta; 
D) Não abriremos da quarta à sexta; 
E) Todas as lojas deverão abrir à uma hora.  
 
7) Para tornar a fala da personagem adequada ao uso 
culto da língua. Deve-se observar que a mesma co-
mete um erro de:  

 
 
A) Emprego inadequado da regência; 
B) Emprego inadequado da pontuação;  
C) Emprego inadequado da concordância nominal; 
D) Emprego inadequado da concordância verbal; 
E) Emprego inadequado da colocação pronominal.  
 
8) O texto abaixo apresenta alguns espaços que pre-
cisam ser completados. A alternativa que melhor 
completa esses espaços é: 
 
“ A .............................. plenária começara na hora 
prevista. Sendo realizada em uma...........................do 
congresso. Esta .................. discutia a ........................ 
de bens que os municípios terão de fazer ao estado 
brasileiro.” 
 
A) Sessão, secção, sessão, cessão; 
B) Seção, secção, cessão, sessão; 
C) Cessão, seção, seção, cecção; 
D) Sessão, seção, sessão, sessão; 
E) Sessão, seção, cessão, ceção. 
 
9) Das alternativas abaixo, apenas uma, apresenta 
incoerência no que se refere à regência. Esta alterna-
tiva é: 
 
A) O candidato custou a entender o assunto da prova; 
B) Todos os candidatos aspiram a ótimos cargos des-
te concurso; 
C) A maioria dos candidatos deste concurso assiste 
em Pernambuco; 
D) Os candidatos que assistiram às aulas de portu-
guês se sairão bem; 

GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO 
GRATUITO. 
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E) Os candidatos deste concurso se lembram bem 
dos seus objetivos. 
 
10) Observe a placa abaixo: 
 

 
A respeito do verbo, SER, pode-se concluir que: 
 
I. Foi empregado de forma inadequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar com o núcleo do sujeito: O perigo. 
II. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar apenas com o  predicativo. 
III. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
pode concordar com o núcleo do sujeito e com o pre-
dicativo.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III.  

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE: 
 
O Brasil chegou ao fim de 2011 como o dono da sexta 
maior economia do mundo, ultrapassando pela pri-
meira vez a Inglaterra. O entusiasmo brasileiro, no 
entanto, deve ser devidamente ponderado. Ainda se-
rão necessárias décadas até que o país possa alcan-
çar um padrão de vida similar ao de nações desenvol-
vidas. De acordo com o FMI e Banco Mundial, o Bra-
sil com relação ao PIB está  a frente dos países:  

(    ) França.  
(    ) Itália.  
(    ) Rússia.  
(    ) Espanha. 
(    ) Suíça.  
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – V – V – F;  
B) F – V – V – V – V;  
C) V – V – F – F – F;  
D) V – F – V – F – V;   
E) V – F – V – F – F.   
 
12) Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
100 doenças que têm em comum o crescimento de-
sordenado (maligno) de células que invadem os teci-
dos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para 
outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, 
estas células tendem a ser muito agressivas e incon-
troláveis, determinando a formação de tumores 
(acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malig-
nas. Por outro lado, um tumor benigno significa sim-
plesmente uma massa localizada de células que se 
multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu 
tecido original, raramente constituindo um risco de 
vida. (Fonte: INCA – Instituto Nacional do Câncer). 
 

 
 
Recentemente, alguns presidentes da América do Sul 
estão com diagnóstico de Câncer dos quais podemos 
citar: 
 
I. Fernado Lugo – Uruguai. 
II. Hugo Chaves – Venezuela. 
III. Evo Morales - Colombia. 
IV. Cristina Kirchnner - Argentina.  
V. Fidel Castro - Cuba. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II;  
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas II e IV;  
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) Apenas as afirmativas II, III e V. 
 
13) Observe o slogan a seguir, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa INCORRETA:  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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I. O  G20 foi criado  para promover discussões entre 
países ricos e os emergentes sobre questões que 
estão relacionadas  com a estabilidade financeira in-
ternacional. 
II. G20 é um grupo formado  pelos ministros de esta-
do e presidentes das nações, mas apenas, o grupo 
G8 detém poder de veto e voto nas principais deci-
sões referente à economia mundial. 
III. O G20 tem como principio ampliar e levar  em con-
ta o peso econômico crescente de alguns países que 
juntos representam 90% do PIB mundial, 80% do co-
mércio mundial, sobre a gestão do sistema financeiro 
e da economia global. 
IV. Apoio ao emprego e reforço da alimentação social 
da globalização, exceto, o Combate à corrupção, fo-
ram temas abordados e as prioridades para o grupo 
do G20 em 2011. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas II e IV;   
D) Apenas a afirmativa IV;  
E) Apenas a afirmativa II. 
 
14) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE a respeito do Prêmio Nobel da Paz em 2011: 
 
(    ) O prêmio foi dividido a duas mulheres sendo uma 
da Guiné Bissau e outra da Índia de acordo com o 
comitê Instituto Norueguês do Nobel, que entrega o 
prêmio, em Oslo, na Noruega. 
(   ) O prêmio foi concedido a ativista Indiana Ellen 
Johnson Sirleaf por "sua luta contra a AIDS, pelos 
direitos das mulheres no mercado de trabalho e na 
participação do processo político dos seus países ". 
(   ) Por tradição, os anúncios são feitos no início de 
outubro, e a entrega aconteceu no mês de dezembro 
em Oslo, capital da Noruega, no aniversário de morte 
de Nobel. 
(    ) Em 2010, o presidente dos EUA, Barack Obama, 
por conta de seus esforços em relação à questão nu-
clear foi o ganhador. 
(    ) A premiação consiste de uma medalha, um diplo-
ma e um prêmio em dinheiro de 10 milhões de coroas 
suecas, o equivalente a US$ 1,5 milhão. 
 
A sequência CORRETA é: 
  

A) F – F – V – F – V;  
B) F – F – F – F  – V;    
C) V – V – F – V – F; 
D) F – F – V – F  – F; 
E) V – F – F – V – V. 
 
15) A primavera árabe tem levantado sérios questio-
namentos sobre a possibilidade da existência de go-
vernos democráticos nos países do norte da África e 
do Oriente Médio, que são conhecidos vulgarmente 
como "Mundo Árabe". Essa onda revolucionária de 
manifestações e protestos que vêm ocorrendo desde 
dezembro de 2010 estão acontecendo nos países do
(a): 
 
I. Líbia. 
II. Marrocos. 
III. Argélia. 
IV. Jordânia. 
V. Lêmen.  
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, IV e V;  
E) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
16) Morreu, em julho de 2011, aos 81 anos, o político 
brasileiro Itamar Franco, foto abaixo. Ele estava inter-
nado em São Paulo, e, desde o dia 21 de maio, fazia 
tratamento contra a leucemia. Com relação à história 
política de  Itamar Franco é CORRETO afirmar: 
 

 
I. Foi Presidente da República tomando posse em  1 
de janeiro de 1990, após as eleições diretas de 1989. 
II. Em fevereiro de 1994, o governo Itamar lançou o 
Plano Real, que estabilizou a economia e acabou 
com a crise hiperinflacionária. 
III. Itamar foi o primeiro presidente da República des-
de Artur Bernardes a eleger o seu sucessor, o Alago-
ano Fernando Collor de Melo. 
IV. Itamar Franco terminou seu mandato com um 
grande índice de popularidade. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
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B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas II e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
 
17) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE a respeito do Porto de Suape - PE: 
 

 
 
(     ) Após 30 anos, o Porto vive atualmente um mo-
mento de franca expansão econômica. O grande de-
safio do governo e dos gestores de Suape é a partir 
de um novo plano diretor garantir a ligação com ou-
tros modais e a consolidação dos grandes projetos 
estruturadores, através dos investimentos realizados 
em infra-estrutura, operação, logística e segurança 
portuária. 
(     ) Está localizado no litoral sul do estado de Per-
nambuco, próximo à foz dos rios Tatuoca e Masanga-
na, entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do 
Cupe, distando 40km ao sul da cidade de Recife. 
(     ) O porto de Suape foi inicialmente previsto para 
operar produtos combustíveis e cereais a granel, em 
substituição ao porto de Recife. 
(    ) Suape conta com um porto externo, porto inter-
no, terminais de granéis líquidos, cais de múltiplos 
usos, além de um terminal de contêineres. 
(     ) Sua área de influência abrange todo o estado de 
Pernambuco exceto os estados das Alagoas e da 
Paraíba que mantém seus portos sob influência de 
seus estados. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – V – F – V;  
B) V – V – V – V  – F;   
C) V – V – V – V – V; 
D) F – F – V – V  – F; 
E) V – V – F  – V – F. 
 
18) O ecoturismo, segundo a EMBRATUR, é um 
"segmento de atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 
sua conservação e busca a formação de uma consci-
ência ambientalista através da interpretação do ambi-
ente, promovendo o bem-estar das populações envol-
vidas”. O turismo quando planejado segundo o mode-
lo estrutural sistêmico, cuja sustentação se dá através 

dos elementos naturais, sócio-econômicos e culturais 
locais e regionais, tem seus custos de implantação e 
de manutenção sensivelmente reduzidos. A integra-
ção desses elementos insere novos serviços e produ-
tos na economia local, impulsiona a cadeia produtiva 
e promove a elevação do padrão de vida da comuni-
dade receptora.  
O mirante do Belvedere localizado na entrada norte 
da cidade é onde está localizada o portal de boas 
vindas à cidade de Triunfo. Além dessa exímia paisa-
gem podemos citar no município como roteiro de tu-
rismo ecológico: 
   
I. Poço Dantas. 
II. Pedra do Cachorro. 
III. Cacimba de João Neco. 
IV. Furna da Laje. 
V. Serra dos Pingas. 
VI. Serra do Ponto. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas afirmativas II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas I, III,  IV e V; 
C) Apenas as afirmativas I,  IV e VI;   
D) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
E) Apenas as afirmativas I, II, III e VI. 
 
19)  Julgue as alternativas abaixo e marque a alterna-
tiva CORRETA: 
 
A) Sendo um dos menores municípios da área do 
Sertão de Pernambuco, Triunfo, ocupa apenas a área 
da Serra da Baixa Verde, outrora conhecida como 
serra Grande do Pajeú; 
B) O município está localizado na zona do sertão alto, 
na microrregião do Sertão Pernambucano, nas Bacias 
Hidrográficas do Rios São Francisco Pajeú; 
C) A sede municipal está acima dos 1000m de altitu-
de em relação ao nível do mar; 
D) O ponto mais alto do estado de Pernambuco, en-
contra-se na Serra do cruzeiro no município de Triun-
fo a uma altitude de 2200m, e conhecido como Pico 
do Papagaio; 
E)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
20) Com relação aos aspectos sócio econômicos e 
geográficos do município de Triunfo-PE é CORRETO 
afirmar: 
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A) Na área de educação, segundo dados do IBGE 
2010 são no total de 32 estabelecimentos de ensino 
público; 
B) A área do município de Triunfo é considerada de 
porte médio referente aos demais municípios do esta-
do de Pernambuco com 142km2;   
C) O setor primário é o carro chefe da economia do 
município em relação aos setores secundários e terci-
ários, elevando seu PIB (Produto Interno Bruto) na 
região; 
D) O município de Triunfo encontra-se inserido, geolo-
gicamente, na Província Borborema; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

21) Os testes e as mensurações que os fisioterapeu-
tas realizam em crianças devem ser confiáveis e váli-
dos. O teste ou a mensuração deve apresentar sensi-
bilidade para detectar disfunções e especificidade 
para determinar normalidade. Um resultado no qual, a 
performance da criança é comparada com a idade 
média em que 50% das crianças teriam alcançado 
aquelas habilidades e é de fácil compreensão para a 
família e cuidadores é o: 
 
A) Resultado padrão; 
B) Coeficiente de desenvolvimento; 
C) Critério referenciado; 
D) Resultado idade-equivalente; 
E) Diagnóstico. 
 
22) Modelo de interação da equipe no qual profissio-
nais de diferentes especialidades trabalham de modo 
cooperativo para avaliar e desenvolver o programa de 
tratamento. A ênfase é o trabalho em equipe. A defini-
ção dos papéis profissionais é flexível:  
 
A) Unidisciplinar; 
B) Multidisciplinar; 
C) Interdisciplinar; 
D) Transdisciplinar; 
E) Colaborativo. 
 
23) Como observado pelos teóricos do desenvolvi-
mento, o ambiente exerce importante influência sobre 
o desenvolvimento da criança. Algumas crianças res-
pondem e aprendem muito bem em ambientes bas-
tante estimulantes; outras sentem-se pressionadas 
pela estimulação, retraem-se e não interagem. Para 
os fisioterapeutas, é fundamental compreender reco-
nhecer essa variabilidade de resposta ao ambiente. 
Dentro dessa problemática recomenda-se que o am-
biente da criança deva atender a algumas funções 
básicas: 
 
I. O ambiente deve estimular a identidade pessoal e 
ajudar as crianças a estabelecer seu relacionamento 
com o mundo. 
II. O ambiente deve favorecer o desenvolvimento de 

competência “dando oportunidades para que as crian-
ças dominem e controlem o espaço físico ao seu re-
dor” 
III. O ambiente deve ser rico estimulante. 
IV. O ambiente deve dificultar a sensação de seguran-
ça e confiança. 
V. O ambiente deve ser privativo e dificultar o contato 
social. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa V está incorreta; 
C) Todas as afirmativas estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
24) Sobre o crescimento e desenvolvimento ósseo na 
criança, princípio no qual é proposto que as áreas 
epifisárias produzem crescimento aumentado, em 
resposta ao alongamento, e crescimento diminuído, 
em resposta à compressão excessiva: 
 
A) Princípio da modelagem;  
B) Princípio de Hueter-Volkmann; 
C) Princípio de Wolff; 
D) Princípio de Walker; 
E) Princípio de Ryder.  
 
25) Anomalia óssea que afeta o quadril da criança 
causada pela interrupção do fluxo sanguíneo da arté-
ria circunflexa femoral medial. Crianças portadoras 
desta doença apresentam um coxear de início insidio-
so, mas podem não se queixar de dor ao menos inici-
almente; a dor é usualmente agravada pela atividade 
e aliviada pelo repouso e pode ser referida na face 
ântero-medial da coxa ou do joelho: 
 
A) Osteogênese imperfeita; 
B) Doença de Osgood-Schulater; 
C) Displasia de desenvolvimento do quadril; 
D) Doença de Blount; 
E) Doença de Legg-Calvé-Perthes. 
 
26) Perda do reflexo que interrompe o movimento, ou 
fator de freio, que funciona para deter os movimentos 
ativos forçados após a resistência ser eliminada: 
 
A) Disdiadococinesia; 
B) Dismetria; 
C) Fenômeto do rebote; 
D) Dissinergia; 
E) Nistagmo. 
 
27) Capacidade do cérebro de se adaptar à lesão a-
través de mecanismos de reparo e modificação. Inclui 
uma série de mudanças a curto prazo na eficiência ou 
na força das conexões sinápticas a mudanças estru-
turais a longo prazo na organização e no número de 
conexões entre os neurônios: 
 
A) Neuroplasticidade; 
B) Aprendizado motor; 
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C) Feedback; 
D) Memória motora; 
E) Coordenação. 
 
28) Técnica de higiene brônquica na qual o paciente é 
posicionado de forma que o brônquio do segmento do 
pulmão envolvido fique perpendicular ao solo: 
 
A) Tapotagem; 
B) Ortostatismo; 
C) Drenagem Postural; 
D) Vibração; 
E) Ciclo ativo da respiração. 
 
29) A ponte ou elevação pélvica permite o apoio de 
peso nos pés e é um precursor importante da posição 
ajoelhada e do desenvolvimento do controle da posi-
ção sentada para em pé. Essa atividade (exercício) é 
particularmente útil no (a): 
 
I. Facilitação dos movimentos pélvicos. 
II. Fortalecimento dos extensores lombares e do qua-
dril em preparo para a fase de apoio da marcha. 
III. Mobilidade no leito, uso de comadre, alívio de 
pressão, colocação de roupas nos MMII (membros 
inferiores). 
IV. Movimento sentado para de pé e subida de esca-
das. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) As afirmativas I, II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Apenas a afirmativa III está correta. 
 
30) Queda repentina e prolongada da Pressão Arterial 
(PA) que acompanha a mudança da posição deitada 
para sentada ou em pé. Sintomas comuns são leveza 
(da cabeça), tontura e perda de equilíbrio: 
 
A) Hipotensão Ortostática; 
B) Alteração Metabólica; 
C) Hipoglicemia; 
D) Síndrome de Abstinência; 
E) Intolerância Ortostática. 
 
31) Método de eletroestimulação usada quando se 
necessita de ajuda para o trabalho muscular, quando 
o músculo já tem um nível de força, mas necessita 
um suplemento para realizar exercícios ativos como 
readaptação à atividade esportiva: 
 
A) Estática; 
B) Dinâmica; 
C) Intermitente; 
D) Coadjuvante; 
E) Funcional. 
 
32) Efeito indesejado do Ultrasom no qual há a forma-
ção de bolhas no interior dos tecidos:  
 

A) Refração; 
B) Reflexão; 
C) Radiação;  
D) Cavitação; 
E) Reabsorção. 
 
33) As deformidades ósseas conduzem a desvio do 
eixo mecânico dos membros, ocasionando alinha-
mento inadequado e má orientação articular. O ali-
nhamento inadequado pode resultar de, EXCETO: 
 
A) Deformidade do fêmur e da tíbia; 
B) Frouxidão ligamentar excessiva; 
C) Subluxação; 
D) Combinação das letras A, B e C; 
E) Discrepância no tamanho dos membros mesmo 
que corrigida. 
 
34) O diagnóstico da artrite séptica é baseado nos 
dados e nos sinais e sintomas que caracterizam uma 
infecção aguda, geralmente similares aos da osteomi-
elite, com a diferença de que o pus se encontra den-
tro do espaço articular. São sinais e sintomas da artri-
te séptica: 
 
I. Dor sempre muito intensa, progressiva, ocasionada 
pela distensão capsular. 
II. A limitação da mobilidade articular é muito impor-
tante, sendo uma das primeiras queixas. 
III. É praticamente impossível realizar movimentos 
ativos ou passivos em uma articulação. 
IV. Existem “posições de defesa” características de 
cada articulação que servem para o paciente se pro-
teger da dor. 
V. Aumento de volume, calor local e vermelhidão. 
 
A) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I e V estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35) Lesão neurológica na qual há o maior comprome-
timento da área central da medula espinhal na região 
cervical da coluna, com perda funcional maior nos 
membros superiores do que nos inferiores: 
 
A) Lesão do Centro Medular; 
B) Síndrome de Brown-Séquard; 
C) Lesão da Artéria Espinhal Anterior; 
D) Lesão da Artéria Espinhal Posterior; 
E) Síndrome da Cauda Equina. 
 
36) Única articulação verdadeira entre a clavícula e a 
extremidade superior do esqueleto axial: 
 
A) Acromioclavicular; 
B) Esternoclavicular; 
C) Glenoumeral; 
D) Escapulotorácica; 
E) Esternocostal. 



 

CONCURSO PÚBLICO TRIUNFO 
FISIOTERAPEUTA  - 8 - 

 

 
37) Lesão que consiste em uma fratura do terço proxi-
mal da ulna com luxação anterior da epífise proximal 
do rádio:  
 
A) Lesão de Neer; 
B) Fratura de Galeazzi; 
C) Fratura de Monteggia; 
D) Fratura-luxação de Essex-Lobresti; 
E) Fratura de Tillaux. 
 
38) Espaços bem delimitados existentes no aparelho 
locomotor, cujas paredes são formadas por ossos 
estruturas osteofaciais, que são elementos relativa-
mente inelásticos:  
 
A) Estrutura anatômica; 
B) Plica Sinovial; 
C) Articulação; 
D) Compartimento anatômico; 
E) Cápsula articular. 
 
39) A insuflação e desinsuflação do pulmão ocorrem 
com mudanças nas dimensões da parede torácica. A 
relação entre os pulmões e a parede torácica pode 
ser ilustrada pelo gráfico das curvas de pressão e 
relaxamento separadas e combinadas. No tórax intac-
to, os pulmões e a parede torácica recuam um contra 
o outro. O ponto no qual essas forças opostas se e-
quilibram determina o volume de repouso dos pul-
mões ou a:  
 
A) Capacidade Pulmonar Total; 
B) Capacidade Inspiratória; 
C) Capacidade Expiratória; 
D) Capacidade Residual Funcional; 
E) Capacidade Vital. 
 
40) Infecção no trato respiratório inferior que se de-
senvolve em pacientes hospitalizados por mais de 48 
horas após a admissão hospitalar, excluindo-se as 
infecções adquiridas na comunidade e aquelas em 
incubação no momento da admissão:  
 
A) Pneumonia Associada aos Cuidados de Saúde 
(PACS); 
B) Pneumonia Adquirida no Hospital (PAH); 
C) Pneumonia Associada ao Ventilador (PAV); 
D) Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC); 
E) Tuberculose. 
 
 
 

 

 
 




