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1. Verifique se este caderno contém 40 questões sem rasuras ou falhas. 

2. A duração total da prova é de 4 horas.  

3. Verifique no cartão-resposta se seu nome, número de inscrição e 

número de documento de identidade estão corretos. 

4. Para cada uma das questões você deve marcar somente uma das 

alternativas. 

5. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, ou ainda, a que 

apresentar mais de uma alternativa assinalada no cartão- resposta.   

6. Ao marcar o cartão-resposta, use caneta esferográfica azul ou preta. 
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FISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTA    

 

PROVA DIA PROVA DIA PROVA DIA PROVA DIA 12121212.0.0.0.02222.201.201.201.2012222                    

HORÁRIO: HORÁRIO: HORÁRIO: HORÁRIO: 08080808h00min às 1h00min às 1h00min às 1h00min às 12222h00minh00minh00minh00min 

 

Fundação Vale do Piauí 
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Não marque nesta área da inscrição, pois 
seu cartão-resposta será anulado. 
 
Não marque nesta área da especificação 
da prova, pois seu cartão-resposta será 
anulado. 
 
 
 
Marque somente nesta área as respostas 
do seu cartão. 
. 
Obs. Preencha completamente o quadro de 
resposta como no exemplo, para que as 
respostas sejam validadas.    
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Língua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua Portuguesa 
 
 

Leia o texto que segue e responda às questões de 

01 a 03. 

 
Cinzas da Inquisição 

 
       “Até agora fingíamos que a Inquisição era 
um episódio da história européia, que tendo 
durado do século XII ao século XIX, nada tinha a 
ver com o Brasil. No máximo, se prestássemos 
muita atenção, íamos ouvir falar de um certo 
Antônio José – o Judeu, um português de origem 
brasileira, que foi queimado porque andou 
escrevendo umas peças de teatro. 
        Mas não dá mais para escamotear. Acabou 
de se realizar um congresso que começou em 
Lisboa, continuou em São Paulo e Rio, 
reavaliando a Inquisição. O ideal seria que esse 
congresso tivesse se desdobrado por todas as 
capitais do país, por todas as cidades, que tivesse 
merecido mais atenção da televisão e tivesse 
sacudido a consciência dos brasileiros do 
Oiapoque ao Chuí, mostrando àqueles que não 
podem ler jornais nem freqüentar as discussões 
universitárias o que foi um dos períodos mais 
tenebrosos da história do Ocidente. Mas mostrar 
isso, não por prazer sadomasoquista, e sim para 
reforçar os ideais de dignidade humana e 
melhorar a debilitada consciência história 
nacional. 
        Calar a história da Inquisição, como ainda 
querem alguns, em nada ajuda a história das 
instituições e países. Ao contrário, isto pode ser 
ainda um resquício inquisitorial. E no caso 
brasileiro essa reavaliação é inestimável, porque 
somos uma cultura que finge viver fora da 
história. 
        Por outro lado, estamos vivendo um 
momento privilegiado em termos de reconstrução 
da consciência histórica. Se neste ano (1987) foi 
possível passar a limpo a Inquisição, no ano que 
vem será necessário refazer a história do negro 
em nosso país, a propósito dos cem anos da 
libertação dos escravos. E no ano seguinte, 1989, 
deveríamos nos concentrar para rever a 
‘república’ decretada por Deodoro. Os próximos 
dois anos poderiam se converter em um imenso 
período de pesquisas, discussões e mapeamentos 
de nossa silenciosa história. Universidades, 
fundações de pesquisa e os meios de 
comunicação deveriam se preparar para participar 

desse projeto arqueológico, convocando a todos: 
‘Libertem de novo os escravos’, ‘proclamem de 
novo a República’. 
        Fazer história é fazer falar o passado e o 
presente criando ecos para o futuro. 
        História é o anti-silêncio. É o ruído 
emergente das lutas, angústias, sonhos, 
frustrações. Para o pesquisador, o silêncio da 
história oficial é um silêncio ensurdecedor. 
Quando penetra nos arquivos da consciência 
nacional, os dados e os feitos berram, clamam, 
gritam, sangram pelas prateleiras. Engana-se, 
portanto, quem julga que os arquivos são lugares 
apenas de poeira e mofo. Ali está pulsando algo. 
Como num vulcão aparentemente adormecido, ali 
algo quer emergir. E emerge. Cedo ou tarde. Não 
se destrói totalmente qualquer documentação. 
Sempre vai sobrar um herege que não foi 
queimado, um judeu que escapou ao campo de 
concentração, um dissidente que sobreviveu aos 
trabalhos forçados na Sibéria. De nada adiantou 
àquele imperador chinês ter queimado todos os 
livros e ter decretado que a história começasse 
com ele. 
         A história começa com cada um de nós, 
apesar dos reis e das inquisições.” 
 

(SANTANNA, Affonso, R. A raiz quadrada do absurdo. 

Rio de Janeiro) 
 
01 – Tendo em vista o desenvolvimento do texto, 
assinale a alternativa que justifica o título “Cinzas 
da Inquisição”: 
 

a) As reminiscências dos fatos da Inquisição 
não conseguiram melhorar o futuro. 

b) A discussão dos fatos relacionados à 
Inquisição tem se mostrado infrutífera. 

c) A inquisição deixou marcas que devem 
levar-nos a uma reflexão. 

d) A Inquisição se transformou em cinzas e 
não pode mais ser analisada. 
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02 – Assinale a opção em que há ERRO na 
relação entre a ideia e o parágrafo indicado entre 
parênteses. 
 

a) O povo brasileiro supostamente imagina 
que a Inquisição fizesse parte única e 
exclusivamente da História da Europa. (1º 
parágrafo) 

b) Um congresso foi realizado com o 
objetivo de reavaliar a Inquisição. (2º 
parágrafo) 

c) A história estabelece relações entre o 
passado e o futuro. (3º parágrafo) 

d) O momento é adequado para fazermos 
uma reflexão sobre importantes fatos de 
nossa História. (4º parágrafo) 

 
03 – Com relação aos 100 anos de libertação dos 
escravos e aos 100 anos de Proclamação da 
República, pode-se afirmar, de acordo com o 
texto, que: 
 

a) Mais pesquisadores estão sendo 
convocados para analisar esse período da 
História. 

b) É imprescindível comemorar as inúmeras 
conquistas feitas ao longo desses anos. 

c) Essas datas históricas devem receber do 
governo a mesma importância que dá a 
outras. 

d) Essas duas datas (libertação dos escravos 
e Proclamação da República) precisam ser 
repensadas e revistas. 

 
04 – Assinale a opção em que as formas 
completam corretamente as lacunas das frases, 
pela ordem: 

 
• Aquela menina foi embora e não sei o 

.................... 
• Escolheram-no ................ ? 
• ................. você sente tanta fome? 
• A violência cresce ................. as 

autoridades não têm atitudes mais 
firmes. 

 
a) porquê – por quê – por que – porque 
b) por quê – por quê – porquê – porque 
c) porque – porquê – por quê – por que 
d) por que – por quê – porquê – porque 

 
 

05 – Assinale a opção que preencha corretamente 
as lacunas abaixo: 
 

A garota diz para seu irmão: 
- ................... filme que você está assistindo 
não é tão bom quanto .............. que está 
comigo, nem quanto ................... que está com 
papai. 

 

a) este, este, esse 
b) esse, este, aquele 
c) aquele, esse, este 
d) este, esse, aquele 

 
06 – Indique os homônimos ou parônimos, cujos 
significados estão TROCADOS: 
 

a) fruir ( desfrutar), fluir (correr) 
b) arrear (pôr arreios), arriar (abaixar, 

descer) 
c) cínico (relativo à China), sínico 

(desavergonhado) 
d) tacha (prego), taxa (imposto) 

 
07 – A palavra MENININHA tem na sua 
estrutura mórfica os seguintes elementos: 
 

a) sufixo, radical 
b) radical, sufixo 
c) prefixo, radical, sufixo 
d) prefixo, vogal de ligação, sufixo 

 
08 – O vocábulo ANOITECER é formado por: 
 

a) prefixação e sufixação 
b) composição 
c) conversão 
d) parassíntese 

 
09 – Assinale a alternativa em que NÃO há 
relação entre as duas colunas quanto à 
classificação dos substantivos: 

 

a) livro – concreto 
b) Deus – abstrato 
c) vestido – concreto 
d) Mula-sem-cabeça – concreto 

 
10 – Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são femininas: 
 

a) epígrafe, derme, fuligem, omoplata, hélice 
b) algoz, champanha, diadema, guaraná, 

herpes 
c) eczema, elipse, apêndice, tracoma, delta 
d) cataplasma, áspide, trama, divã, axioma 
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Conhecimentos EspecíficosConhecimentos EspecíficosConhecimentos EspecíficosConhecimentos Específicos 
 
 

11– A sobrecarga muscular e o alongamento ou 
encurtamento excessivo de um músculo podem 
provocar microtraumatismos, onde parte da fibra 
muscular pode ser destruída pela ruptura da 
membrana da célula muscular. Os 
microtraumatismos podem ser causados por: 
 

I. Assimetrias posturais ou esqueléticas, 
bem como posições corporais que causem 
tensões adotadas por longos períodos. 

II. Movimentos muito rápidos, como por 
exemplo, quedas e lesões esportivas. 

III. Os movimentos repetitivos. 
 
Podemos afirmar que: 
 

a) Apenas II está correto. 
b) III está incorreto. 
c) Nenhum item está correto. 
d) O item I está correto. 

 
12 – O paciente M.L.A., 35 anos, sexo masculino, 
chega ao consultório queixando-se de dor na 
região ântero-superior do ombro direito, no 
exame clínico, o fisioterapeuta observa que o 
paciente apresenta dor intensa à palpação e ao 
alongamento passivo, além de restrição de ADM. 
Para confirmação do diagnóstico de tendinite 
bicipital, o fisioterapeuta deve aplicar o teste 
clínico de: 
 

a) Hawkins-Kennedy 
b) Jobe 
c) Manobra de Adson 
d) Speed 

 
13 – Com o aumento da expectativa de vida, a 
população idosa brasileira vem crescendo, o que 
remete uma maior preocupação com as ações de 
políticas públicas voltadas para esse segmento da 
população, a fim de prevenir uma das doenças 
que mais afetam os indivíduos dessa faixa etária: 
as doenças pulmonares. Podemos afirmar que: 
 

a) A asma é uma doença de grande 
incidência em indivíduos com mais de 60 
anos, sendo uma doença inflamatória 
crônica causada principalmente pelo 
tabagismo ou exposição à fumaça de 
cigarro ao longo da vida. 

b) O enfisema é a DPOC mais frequente, 
causada principalmente pela 
hipersensibilidade aos irritantes como ar 
frio, esforço físico, infecção e substâncias 
químicas. Os sintomas mais presentes são: 
tosse produtiva, sibilos durante a 
expiração, expectoração purulenta e 
cianose. 

c) A fisioterapia em pacientes com 
bronquiectasia busca estabilizar o quadro 
clínico, dando uma melhor qualidade de 
vida ao paciente através de técnicas de 
desobstrução e higiene brônquica. 

d) Medicamentos como broncodilatadores, 
antibióticos e corticoesteróides são contra-
indicados no tratamento de paciente com 
DPOC. 

 

14 – Em doenças do trato respiratório, a 
presença ou não de muco/secreção e mais ainda, 
as características deste, como cor, consistência e 
odor, sugerem o diagnóstico e o tratamento a ser 
seguido. Sobre o assunto, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

a) O muco branco ou límpido, denominado 
mucoide, está associado ao edema 
pulmonar, indicando doenças de caráter 
viral. 

b) O muco de cor amarelado à esverdeado, 
denominado purulento, é espesso, 
pegajoso e escasso, significa processo 
inflamatório ou alérgico, muito comum na 
bronquiectasia e no abscesso pulmonar. 

c) O muco ferruginoso (devido a presença de 
sangue) pode estar presente na pneumonia 
pneumocócica. 

d) A secreção comum em patologias como 
rinite e sinusite é a de cor amarronzada. 

 
15 – Para o sucesso do tratamento é necessário 
que a avaliação do paciente no ato da admissão 
seja completa e bem executada. Na ausculta 
pulmonar podemos verificar: 
 

a) Os sons pulmonares normais, 
denominados de murmúrio 
bronquioalveolar, que são gerados devido 
a passagem do ar ao entrar e sair das vias 
respiratórias. 

b) Os sibilos podem ser auscultados 
predominantemente durante a expiração, 
provocados por patologias como asma, 
bronquite e enfisema. 
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c) Ronco ou sopro é produzido pelo atrito 
das superfícies pleurais espessadas. 

d) Os estertores, classificados como 
crepitantes ou bolhosos, podem ser 
auscultados respectivamente durante a 
inspiração e expiração, indicando 
obstrução das vias respiratórias superiores 
ou ainda uma epiglotide. 

 
16 – São sinais de hipoglicemia, EXCETO: 
 

a) Sede excessiva. 
b) Tontura. 
c) Sudorese. 
d) Visão reduzida. 

 
17 – O profissional de saúde em contato com 
seu paciente deve estar alerta a sinais e sintomas 
que podem ser desencadeados principalmente 
durante as intervenções fisioterapêuticas, visando 
prioritariamente a segurança e bem-estar do 
paciente. É situação de emergência quando: 
 

a) O lactente apresenta FC = 120bpm. 
b) Criança com PA = 100/55mmHg. 
c) Adulto com temperatura corporal de 37°C. 
d) FR em repouso no adulto = 30 irpm. 

 
18 – O senhor J.P.A. de 58 anos, paciente da 
clínica de fisioterapia do Programa de 
Reabilitação Cardiovascular, chegou para sua 
sétima intervenção fisioterapêutica e antes do 
início da sessão relatou ao fisioterapeuta que 
estava sentindo náuseas, visão embaçada, tontura 
e que não dormiu direito a noite porque teve ir 
diversas vezes ao banheiro para urinar. 
Verificando que o paciente apresenta hálito 
cetônico e desconfiando do diagnóstico de 
hiperglicemia e/ou cetoacidose, o melhor 
procedimento a adotar é: 
 

a) Não realizar a sessão marcada e mandar o 
paciente para casa, informando-o para 
voltar quando desaparecer os sintomas. 

b) Realizar a intervenção fisioterápica, 
reduzindo a intensidade dos exercícios 
prescritos, monitorando os sinais vitais do 
paciente a cada 10 minutos e priorizando 
os exercícios aeróbicos. 

c) Solicitar assistência médica e monitorar o 
paciente até que a ajuda chegue. 

d) Prescrever um exame de glicemia de 
jejum e orientar ao paciente que evite 
comer alimentos ricos em açúcares até a 
confirmação do diagnóstico. 

 
19 – Os eletrólitos têm um papel importante na 
manutenção da homeostase do organismo, a 
ingestão excessiva ou redução na eliminação de 
um eletrólito, pode provocar os chamados 
distúrbios eletrolíticos. Sobre o assunto, julgue os 
itens a seguir, marcando V para VERDADEIRO 
e F para FALSO: 
 
(  ) A deficiência de potássio no sangue pode 
desencadear sintomas como cãibras nas pernas, 
reflexos lentos, hipotensão ortostática e arritmia. 
(   ) Os níveis elevados de sódio no sangue podem 
ser causados pela perda excessiva de líquidos 
pela sudorese, vômitos, diarreia ou pelo uso de 
diuréticos, e pela doença de Addison. 
( ) Fraqueza generalizada, tônus muscular 
reduzido, anorexia, sonolência e emagrecimento 
são sintomas presentes na hipercalcemia (nível 
alto de cálcio no sangue). 
(   ) A ingestão reduzida de vitamina D é causa da 
hipocalcemia. 
 
 
A sequência correta do julgamento dos itens 
acima é: 
 

a) FFVV 
b) VFVV 
c) VFFF 
d) FVFV 

 
20 – Sobre a alcalose respiratória é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Pode causar coma e até a morte. 
b) É causada pela hipoventilação alveolar 

(respiração alveolar reduzida). 
c) Pacientes com doenças hepáticas, ICC e 

embolia pulmonar podem apresentar 
quadros de alcalose respiratória. 

d) Pode estar pressente em patologias como 
o enfisema e pneumonia devido a 
oxigenação reduzida. 
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21 – O TENS é uma corrente analgésica que 
atua nos sistemas modulares da dor, aumentando 
a tolerância à dor. É contra-indicado o uso do 
TENS: 
 

a) Na fibromialgia. 
b) Em pacientes gestantes. 
c) Em pacientes com epilepsia. 
d) Na artrose. 

 
22 – Má oclusão, problemas anatômicos, 
sobrecarga, dentre outros fatores, são 
responsáveis por disfunções na articulação 
temporomandibular. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Na avaliação do paciente com suspeita de 
disfunção de ATM, deve-se observar e 
auscultar a movimentação da mandíbula, 
sendo comum a presença de ruídos e 
crepitações. 

b) O uso da laserterapia é contra-indicada no 
tratamento das disfunções de ATM. 

c) O tratamento é baseado unicamente na 
analgesia, devendo evitar que o paciente 
faça exercícios ativos e ativos resistidos 
da ATM. 

d) Uma disfunção temporomandibular muito 
comum é a miofibrose, causada por 
doenças sistêmicas como lúpus 
eritematoso e escleroderma. 
 

23 – O manguito rotador é um agrupamento de 
músculos e seus respectivos tendões que tem 
como principal função a estabilização do ombro. 
NÃO é um músculo que compõe o manguito 
rotador: 
 

a) Deltóide 
b) Redondo menor 
c) Subescapular 
d) Supra-espinhoso 

 
24 – O redondo maior é um músculo que faz 
parte do complexo do ombro, a sua ação é: 
 

a) Rotação medial 
b) Rotação lateral 
c) Abdução 
d) Hiperextensão 

 

25 – O paciente apresenta movimentos 
espasmódicos irregulares, involuntários e 
relativamente rápidos especialmente nos 
músculos da face ou nas extremidades, esta 
disfunção dos núcleos da base se refere a: 
 

a) Atetose 
b) Coréia 
c) Disartria 
d) Bradicinesia 

 
26 – Paciente I.C.B., sexo feminino, 35 anos, já 
diagnosticada com lúpus eritematoso, busca 
atendimento por queixar-se de dor crônica sem 
saber precisar o local exato da dor, nem mesmo 
se esta é de origem muscular ou óssea, mas que 
se agrava com o esforço físico e o frio, relata 
ainda fadiga e cansaço mesmo ao acordar. 
Podemos afirmar que este é um quadro de: 
 

a) Artrite reumatóide 
b) Artrite deformante 
c) Doença de Huntington 
d) Fibromialgia 

 
 
27 – A função principal do cerebelo é a 
modulação da atividade motora, portanto os 
distúrbios cerebelares levam a uma execução 
anormal desta função. É uma disfunção cerebelar 
e sua característica: 
 

a) Acinesia - o paciente é incapaz de iniciar 
qualquer movimento, característica de 
pacientes portadores da Doença de 
Parkinson. 

b) Disdiadococinesia - o paciente é incapaz 
de realizar um movimento suave de uma 
única vez, realizando apenas etapas 
isoladas do movimento solicitado. 

c) Hipotonia - redução do tônus muscular, 
onde o paciente apresenta resistência 
reduzida à mobilização passiva. 

d) Ataxia - o paciente não é capaz de 
alcançar um objeto, julgando que a 
distância do mesmo é maior ou menor que 
a real. 
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28 – Os dermátomos representam a distribuição 
sensorial dos nervos cutâneos correspondentes 
aos segmentos espinais aos quais estão inervados. 
O pescoço e a parte posterior das bochechas 
correspondem ao dermátomo: 
 

a) C1 
b) C3 
c) C7 
d) C8 

 
29 – Pacientes que sofreram AVE geralmente 
apresentam déficits de marcha e um padrão 
predominante, caracterizado por: 
 

a) Elevação do quadril no lado afetado, 
rotação externa do fêmur, extensão de 
quadril e joelho, flexão dos artelhos, 
extensão com inversão de tornozelo. 

b) Retração do quadril no lado afetado, 
rotação interna do fêmur, extensão de 
quadril com flexão de joelho, dorsiflexão. 

c) Protração de quadril no lado afetado, 
flexão de quadril, extensão de joelho, 
extensão de artelhos e flexão plantar. 

d) Retração do quadril no lado afetado, 
abdução e flexão de quadril, extensão de 
joelho e eversão de tornozelo. 
 

30 – Sobre a diatermia por Ondas Curtas 
podemos afirmar que está contra-indicado o seu 
uso em pacientes com: 
 

a) Febre 
b) Contraturas 
c) Fibrose 
d) Espasmo 

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

Conhecimentos GeraisConhecimentos GeraisConhecimentos GeraisConhecimentos Gerais 
 
 

31 – A historiogafia realça a colonização do 
Brasil, dentro da ótica do mercantilismo. Em 
razão desse objetivo, a preocupação foi colonizar 
o nordeste, onde o lucro da cana de açúcar era 
mais latente. A visão ocupacional litorânea, 
ofuscou o interesse em colonizar o interior. Este 
descuido português, fez com que um outro país 
europeu, buscasse a descoberta do rio Tocantins, 
caminho para o conhecimento e exploração do 
hoje estado do Tocantins. Estamos nos referindo: 
 

a) Aos holandeses, que desejavam criar 
novas colônias protestantes, em busca de 
difundir este credo. 

b) Aos franceses, que instalados no forte de 
São Luís, iniciaram a exploração dos 
sertões do Tocantins. 

c) Aos espanhóis, que queriam alongar suas 
áreas de exploração de minérios, então 
abundante na região, que era a base de seu 
mercantilismo. 

d) Aos ingleses, que ao praticarem a 
pirataria, buscavam refúgio no interior de 
Tocantins. 
 

32 – A história da sociedade humana revela 
algumas peculiaridades. O norte de Goiás, base 
originária do atual estado do Tocantins, teve seu 
momento sublime, porém efêmero na economia, 
foi quando da descoberta do ouro. Com o declínio 
do ouro, a região foi abandonada. Buscou-se, daí 
em diante uma alternativa econômica. A 
economia de subsistência. Neste sentido, como a 
economia da região voltou a se integrar à 
economia nacional? 
 

a) Através de sua produção têxtil. 
b) A partir de sua indústria de base. 
c) Ao turismo, devido a beleza paisagística 

natural da região. 
d) À agropecuária. 
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33 – A emancipação do norte de Goiás, era um 
sonho, que iniciou-se após a Revolução do Porto 
de 1820. Em 1821, Joaquim Teotônio Segurado, 
chegou a proclamar um governo autônomo. Em 
maio de 1956, o autonomismo tomou força na 
ação: 
 

a) Do juiz de direito Feliciano Machado 
Braga. 

b) Do político José Wilson Siqueira Campos. 
c) Do industrial João Matos Qunaud. 
d) Do produtor de soja Fabrício César Freire. 

 
34 – Emancipado em 05 de outubro de 1988, o 
atual estado do Tocantins, não viu aí seus 
problemas se esgotarem. Bem recentemente, em 
função de disputas de terras, haja visto a riqueza 
dos cerrados, este estado colocou tropas de sua 
Polícia Militar, frente a frente com a polícia de 
um outro estado, devido a disputa de áreas 
limítrofes e de direitos tributários. A que estado 
da federação estamos nos referindo como 
oponente ao estado do Tocantins? 
 

a) Pará 
b) Maranhão. 
c) Piauí. 
d) Bahia. 

 
35 – No Tocantins, ainda encontramos grandes 
comunidades indígenas. Um desses grupos, vive 
da agricultura, da caça, da coleta de babaçu, do 
qual subtraem o óleo das suas amêndoas e usam a 
palha para coberta de suas casas e feitura de 
utensílios domésticos. Cultuam os mortos 
(PARKAPE) e fazem festa para separar o espírito 
do corpo (MÊKAPRI) e residem no norte do 
estado. A citação faz referências. 
 

a) Ao povo Iny (Karajá, Xambioá, Javaé). 
b) Aos Xerentes. 
c) Aos Krahô. 
d) Aos Apinajés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 – A criação de novos municípios, obedece ao 
nível de desenvolvimento que determinado 
povoado alcança. Com Guaraí não seria diferente. 
Através de qual lei estadual o povoado Guará  
passou a ser a sede do município rebatizado com 
o nome Guaraí? 
 

a) lei nº 1.177 de 05 de novembro de 1968. 
b) lei nº 1.177 de 05 de novembro de 1969. 
c) lei nº 1.178 de 05 de fevereiro de 1968. 
d) lei nº 1.178 de 05 de fevereiro de 1969. 

 
37 – Criado em 05 de outubro de 1988, o estado 
doTocantins levou a um redesenhamento da 
configuração territorial brasileira, o novo estado 
passava a ter limites geográficos. Assinale a única 
alternativa que mostra um estado que não faz 
limite territorial com o Tocantins. 
 

a) Piauí 
b) Amazonas 
c) Pará 
d) Maranhão 

 
38 – Tornado município, Guaraí foi 
primeiramente governado pelo prefeito. 
 

a) Pacífico Silva. 
b) Jorge Yunes. 
c) Osvaldo Dantas de Sá 
d) Eduardo José Diniz Costa 

 
39 – Quatro são as regiões geográficas existentes 
no estado do Tocantins. Aponte a alternativa em 
que não aparece uma dessas quatro regiões. 
 

a) Chapada da Bahia do Meio-Norte. 
b) Chapada da Bacia do São Francisco. 
c) Planalto do Tocantins. 
d) Peneplanície do Tocantins. 

 
40 – A religiosidade é muito marcante na 
formação cultural do povo brasileiro, em razão 
desse fato, os municípios tem por tradição 
escolher um santo padroeiro. Qual o santo 
padroeiro de Guaraí? 
 

a) São Jorge. 
b) São Pedro. 
c) São José. 
d) São Lucas. 
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