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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 

Com a Copa do mundo em 2014, o esporte 

encontra-se em crescimento e com isso a 

necessidade de profissionais aptos a tratar ou 

reabilitar os atletas em lesões graves, geralmente 

em parceria com equipes Ortopédicas especificas, 

assim um melhor prognóstico. Nas lesões do 

ligamento cruzado anterior qual o mecanismo de 

lesão causador: 

a) Hiperextensão forcada ou golpe na tíbia  

b) Hierflexão forcada ou golpe na fíbula  

c) Hiperextensão forcada ou golpe fibula  

d) Hiperflexão forcada ou golpe na tíbia 

e) Nenhuma das Alternativas (N.D.A.) 

 

As Síndromes Neurológicas apresentam diversos 

tipos de alterações na coordenação motora, sendo a 

discinesia uma das que mais prejudica o movimento 

voluntário do individuo. Dentre estes qual não é um 

tipo de discinesia:    

a) Tremores  

b) Alodinia  

c) Mioclonia  

d) Coréia  

e) Distonia  

 

Tremor de Repouso, sinal de roda denteada e 

lentidão na iniciação e execução do movimento 

voluntario são sinais e sintomas de qual síndrome:  

a) Atetose  

b) Coréia  

c) Guilliam Barré  

d) Doença de Parkinson  

e) Nenhuma das Alternativas (N.D.A.)  

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS                                                                   CARGO: FISIOTERAPIA 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   3 

 

 

 

A força máxima de um músculo em uma 

determinada articulação é maior quando a contração 

muscular é: 

a) Isométrica  

b) Concêntrica  

c) Excêntrica  

d) Isotônica 

e) Nenhuma das Alternativas (NDA)  

 

Dentre as causas de condromalácia patelar cite qual 

não faz parte de sua patogênese: 

a) Retináculo Lateral Encurtado  

b) Aumento da Compressão Patelar  

c) Isuficiência do Vasto Medial  

d) Joelho Valgo  

e) Excesso de Decúbito  

 

Durante um impacto frontal o indivíduo tende a 

apoiar-se com a mão espalmada, fraturando o punho 

devido ao peso do corpo, suportado. Qual o nome 

deste mecanismo de lesão:  

a) Fratura de Smith  

b) Fratura de Murder 

c) Fratura de Colles  

d) Fratura de Franks 

e) Nenhuma das Alternativas (NDA) 

 

As fraturas próximais do úmero geralmente ocorrem 

nos idosos, por traumas diretos ou não acabam por 

prejudicar as condições dos mesmos, uma vez que a 

reabilitação é lenta e pode provocar uma série de 

complicações tais como as citadas abaixo, exceto 

em:  

a) Distofia Simpático Reflexa  

b) Bradicinesia  

c) Capsulite Adesiva  

d) Lesão do nervo Axilar  

e) Lesão do nervo Supraescapular  

 

 

Atletas geralmente sofrem lesões traumáticas, sendo 

que uma das mais comuns é a luxação de ombro, 

que pode trazer como complicação a frouxidão 

ligamentar desta articulação. Diagnosticada pelo 

teste de:   

a) Teste de Phallen  

b) Teste de Gerber  

c) Sinal de Dragona 

d) Teste de Compreensão 

e) Sinal de Tilt   

 

Nas alterações inflamatórias a crioterapia mostra-se 

como uma terapêutica valorosa. Na redução do 

edema, do metabolismo local e de dor. Porém 

alguns pacientes mostram-se intolerantes ao 

tratamento. Qual destes é o teste utilizado para se 

detectar a alergia a este elemento. 

a) Barrret  

b) Caza  

c) Freze  

d) Teste de Gaeslin  

e) Maigne  

 

Na pratica diária, o uso de termoterapia é freqüente, 

porém o uso das radiações ultra-violeta não são 

muito difundidas, mesmo apresentando efeitos muito 

benéficos tais como:  

a) Diminuição do edema  

b) Produção de vitaminas C 

c) Vasoconstrição  

d) Produção de vitamina D  

e) Diminui a Circulação  

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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O uso do Ultra-som nos protocolos de Fisioterapia 

tem sido comuns por se apresentar efeitos benéficos 

na maioria das lesões.enquadrar São efeitos de sua 

aplicação exceto  

a) Anti-Histamínico  

b) Fibrinolítico  

c) Antiflogístico  

d) Mecânico  

e) Espasmolitico  

 

Na aplicação do Ondas Curtas, a dosimetria do 

mesmo e estabelecida por qual escala: 

a) Schicphake  

b) Caza  

c) Shilipake  

d) Barret  

e) Maignee  

 

Paciente encontra-se internado em ambulatório, 

apresentando alterações respiratórias com produção 

de secreção. Durante a tomada de decisão o 

fisioterapeuta opta pela manobra de 

vibrocompressão toráxica. Não corresponde a uma 

contra-indicação desta técnica: 

a) Broncoespasmo 

b) Pneumotórax  

c) Derrame Pleural 

d) Fístula Traqueal 

e) Fratura de Costela  

 

 

 

 

 

A aspiração consiste em uma importante manobra 

na desobstrução das vias aéreas superiores, em um 

paciente critico. Porém a cautela faz parte do 

protocolo da aplicação da mesma, uma vez que 

pode causar descompensações sistêmicas. Dentre 

as alterações citadas abaixo, qual não é 

característica dessa técnica. 

a) Elevação da Pressão Arterial 

b) Elevação da Freqüência Respiratória 

c) Queda da Saturação 

d) Elevação do Volume Corrente 

e) Queda da Capacidade Residual Funcional 

 

Em uma UTI existem protocolos de manutenção de 

pacientes, tais como mudança de decúbito e a 

abordagem fisioterápica, na tentativa de prevenir a 

manifestações da síndrome da imobilidade. Dentre 

as alterações manifestadas nessa síndrome 

podemos citar exceto: 

a) Diminuição da Capacidade Residual Funcional – 

CRF 

b) Aumento da Volemia 

c) Diminuição do Rendimento Cardíaco 

d) Rigidez Articular 

e) Predisposição á Ulceras de Decúbito 

 

Existem hoje patologias que acometem o corpo 

especificamente pelo excesso de carga imposta ao 

individuou ou pela repetição de determinados 

movimentos. Dentre elas a Fascite Plantar. Qual das 

alternativas não é causador deste problema: 

a) Pés Chatos 

b) Deformidade Tipo Pé Cavo 

c) Natação 

d) Dança 

e) Obesidade 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Atualmente devido ao aumento no numero de 

acidentes automobilisticos ou pelo aumento de 

vitimas por arma de fogo, tem se observado uma 

grande quantidade de pacientes com lesões 

medulares graves. Não é uma característica de 

lesões Acima do Cone Medular (Fase Crônica): 

a) Espasticidade 

b) Sinal da Roda Denteada 

c) Hiperreflexia 

d) Clônus 

e) Sinal de Babinski 

 

No Traumatismo Raquimedular, caracteriza a 

síndrome de Brow-Sequad, exceto: 

a) Paresia 

b) Hipertonia 

c) Anestesia Dolorosa e Térmica Contralateral 

d) Paralisia Facial 

e) Nenhuma das Alternativas (NDA) 

 

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória, 

crônica, desmielinizante e degenerativa do Sistema 

Nervoso. Qual destes itens não caracteriza a Tríade 

de Charcot: 

a) Nistagmo 

b) Marcha Anserina 

c) Fala Pastosa 

d) Tremor 

e) Nenhuma das Alternativas (NDA) 

 

 

 

 

 

A síndrome de Alzheimer se manifesta como 

distúrbio cognitivo, algumas vezes capaz de 

impossibilitar a vida de um indivíduo, tornando-se em 

um grau severo uma espécie de demência. Sobre o 

estado grave desta patologia, não é uma 

característica verdadeira: 

a) Perda da Memória de Curto Prazo 

b) Comunicação Não Verbal 

c) Incapacidade de Reconhecer-se 

d) Nistagmo 

e) Irritabilidade Extrema 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 

 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 30 
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O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

                                                                                                          

 

 

 

 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.       

                                                                                                       

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 
 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




