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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

TARDE 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,50 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,00 

 

 
 
 

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo: 
  

Aluga-se casa em São Luís. 
 
a) Explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Oculto. 
d) Inexistente. 
e) Inespecífico 
 
 
 

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA: 
a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.  
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos meses que conheci sua mãe. 
d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula. 
e) As alternativas “a” e “b” estão incorretas. 
 
 
 

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal 
de teve no seguinte trecho – “... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.”: 
a) Semeie também os seus planos. 
b) O investigador conseguira a compra do novo equipamento. 
c) Reflitamos sobre o sentido deste encontro. 
d) O arquiteto creu no objetivo escolhido. 
e) A todo momento a comunidade construía seus sonhos. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase: 
a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova. 
b) Quem interviu na discussão entre os condôminos ficou estressado. 
c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os 

laboratórios seriam mais prestigiados. 
d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo. 
e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06. 
 
Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e 
decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de 
grana disponível em sua conta corrente com acesso rápido e 
fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque 
especial terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. 
Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano 
ele aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas 
finanças é assombroso. [...] Não é à toa que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial 
não consegue sair com 
facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer 
que usar linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado 
de forma racional, com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse 
empréstimo que caberá no seu bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de 
crédito disponíveis no mercado. 

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010. 
 
 
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:  
a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito. 
b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos. 
c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis 
d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo. 
e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos. 
 
 
 

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias 
oracionais. 
a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)  
b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)  
c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)  
d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)  
e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade) 
 
 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais. 
a) “que faturou R$ 10 bilhões em 2010,”  
b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.” 
c) ”...que abre,”  
d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”  
e) “que se define como um antiecológico” 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta: 
a) A assinatura da revista custa caro. 
b) Os clientes estão meio descrentes. 
c) Os funcionários devem estar sempre alerta. 
d) Às faturas estão anexo as listas de preço. 
e) Todos chegaram ao continente salvo ele. 
 
 
 

Leia a frase a seguir:  “Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque 
a alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão: 
a) Lembrar-se. 
b) Obedecer. 
c) Respeitar. 
d) Visar (no sentido de almejar). 
e) Chegar. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela 
mesma regra de “prévia” e “até”, respectivamente, são: 
a) raízes e pó. 
b) útil e baú. 
c) infindáveis e você. 
d) açúcar e sofá. 
e) hífen e saída. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,50 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,00 

 
 

 

 
 
 
A distrofia simpática reflexa, também conhecida como síndrome da dor regional complexa (SDCR), é 
uma condição dolorosa incapacitante que se desenvolve após lesão traumática grande ou pequena. 
Os distúrbios de motricidade presentes na SDCR caracterizam - se por: 
1) Fraqueza;  
2) Distonias e Aumento do tono;  
3) Espasmos Musculares;  
4) Balismo e Dificuldade de movimentação do membro; 
5) Tremores,  

 
a) 1, 2 e 3 estão incorretas 
b) 1, 2, 3 e 4 estão corretas 
c) 1,2,3 e 5 estão corretas 
d) 1,3, 4 e 5 estão corretas 
e) 1,2,4 e 5 estão incorretas 
 
 
Muitas pesquisas foram realizadas nos últimos anos para verificar a eficácia da TENS no alivio da 
dor. A vantagem dessa forma de analgésico reside no fato de não ser invasivo e não apresentar 
efeitos colaterais. Dentre os quadros abaixo, cite qual é consideradocontra-indicado para a aplicação 
do TENS: 
a) Pós-Laparotomia; 
b) Colecistectomias; 
c) Paralisia Facial; 
d) Alodinia; 
e) Neuropatias e Neurites. 
 
 
O teste de Finkelstein destina-se a avaliar o acometimento de quais das estruturas contráteis 
a) Músculos extensor longo do polegar e abdutor curto do polegar; 
b) Músculos extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar; 
c) Músculos extensor longo do polegar e abdutor longo do polegar; 
d) Músculos extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar; 
e) Músculos extensor longo do polegar e adutor longo do polegar. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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A prancha ortostática tem como finalidade principal a estimulação dos reflexos posturais, 
favorecendo uma estimulação proprioceptiva das articulações e estiramento da musculatura do 
individuo,mesmo não proporcionando a mobilidade articular, especificamente. Dentre as alterações 
citadas abaixo, qual não se manifesta secundariamentea aplicação da técnica: 
a) Ativação da circulação; 
b) Diminuição da SaO2; 
c) Ativação das funções vertical e retal; 
d) Prevenção de contraturas e deformidades; 
e) Fortalecimento Muscular e aumento da densidade óssea. 
 
 
O achado de dor intensa durante o teste contrátil da extensão do joelho pode indicar: 
a) Ruptura do Músculo Quadríceps; 
b) Lesão do Nervo Femoral; 
c) Tendinite patelar; 
d) Síndrome do Trato Iliotibial; 
e) Artrose de Joelho. 
 
 
A incapacidade de movimentar o globo ocular lateralmente pela contração do músculo reto lateral 
poderia indicar uma lesão de qual dos seguintes nervos cranianos: 
a) I- Óptico 
b) III- Óculo-motor 
c) IV- Troclear 
d) VI- Abducente 
e) VII- Facial 
 
 
A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória crônica, desmielinizante e degenerativa do Sistema 
Nervoso Central, sendo originada por fatores auto-imunes ou sucetibilidade genética. Dentre as 
alterações motoras citadas identifique qual não caracteriza a Sindrome: 
a) Paresias; 
b) Hiporeflexia; 
c) Espasticidade; 
d) Disartria; 
e) Fraqueza Muscular. 
 
 
Convulsões são movimentos musculares, súbitos e incoordenados, involuntários e paroxísticos, que 
ocorrem de maneira generalizada ou focal, devido á uma descarga bioelétrica cerebral. Entre os 
sinais abaixo, identifique qual não é típico do quadro imediato: 
a) Cianose; 
b) Discinesia; 
c) Sialorreia; 
d) Incontinência Esfincteriana; 
e) Mordedura da Lingua. 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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A bronquite crônica é caracterizada pela produção excessiva de muco na árvore brônquica, 
suficiente para causar expectoração excessiva de escarro.Qual das características abaixo, não 
especifica o quadro clinico dessa patologia: 
a) Hipertrofia das glândulas mucosas nos grandes brônquios; 
b) Pequenas vias aéreas estreitadas( Infiltração celular); 
c) Edema das paredes; tecido de granulação está presente; 
d) HiperreatividadeBronquica; 
e) Fibrose peribrônquica. 
 
 
Doença de LEGG-CALVE-PERTHES, é o nome dado à osteonecrose (necrose isquêmica) da epífise 
proximal do fêmur, devido ao fato de que o traumatismo ou microtraumatismo repetido podem 
atuar no comprometimento da circulação do sangue para a epífise da cabeça do fêmur. Qual destes 
sintomas não caracteriza o quadro clinico dessa patologia: 
a) Dor; 
b) Marcha Claudicante; 
c) Limitação do movimento podendo ser irradiada para o joelho ipsilateral; 
d) Marcha Anserina; 
e) Prognóstico de osteoartrite precoce da articulação do quadril.  

 
 
As mensurações goniométricas devem ser feitas no final da amplitude de movimento por que: 
1. Os pontos de referencia externos para o eixo de movimento podem mudar quando a articulação é 

movimentada. 
2. O alinhamento preciso do goniômetro é conseguido com mais facilidade quando as partes estão 

imóveis. 
3. O alinhamento preciso dos braços de alavanca com os segmentos esqueléticos localiza o eixo de 

movimento. 
a) Apenas a 1 é correta 
b) 1 e 3 são corretas 
c) 1, 2 e 3 são corretas 
d) 1 e 2 são corretas 
e) Nenhuma das afirmativas. 

 
 
O teste de Hawkins no ombro é um teste de impacto (impingement) para a avaliação: 
a) Da porção curta do tendão bicipital. 
b) Do músculo infra-espinhoso. 
c) Do músculo supra-espinhoso 
d) Da porção longa do tendão bicipital. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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O teste de Tinel no cotovelo é um teste clinica para a avaliação de: 
a) Acometimento do nervo mediano. 
b) Acometimento do nervo ulnar. 
c) Acometimento do nervo musculocutâneo. 
d) Acometimento do nervo radial. 
e) Acometimento do nervo braquioradial. 

 
 
Dentre os tratamentos de seqüelas neurológicas motoras, encontramos  a Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva, que consiste em um conjunto de técnicas que promovem ou 
aceleram as respostas do mecanismo neuromuscular, através da estimulação dos proprioceptores. 
Dentre itens a seguir, qual não condiz com a FNP: 
a) Restaurar a força o tônus e o trofismo muscular; 
b) Melhores respostas em patologias sensitivas, motoras e Cognitivas; 
c) Diminuir a Dor; 
d) Promover coordenação, estabilidade, equilíbrio e a Propriocepção; 
e) Induzir o impulso nervoso para as partes atingidas e promover reeducação funcional 

 
 
A distrofia simpático reflexa (DSR) é uma síndrome dolorosa descrita com uma resposta exagerada 
de uma extremidade a uma injúria. Manifesta-se como: dor intensa e prolongada, distúrbios 
vasomotores, recuperação funcional tardia e alterações tróficas. Dentre os itens abaixo caracterizam 
a DSR, exceto: 
a) Dor difusa ou localizada, de forte intensidade e alteração do tônus muscular; 
b) Sinais clínicos de disfunção do sistema nervoso autonômo (cianose, edema e sudorese local); 
c) Disestesia;  
d) Hipoalgesia ao frio;  
e) Alterações da sensibilidade, geralmente hipoestesia ou parestesia; 
 
 
Em um centro de fisioterapia, ocorre uma grande incidência de pacientes que sofrem de seqüelas 
neurológicas, sejam elas traumáticas ou não, sendo 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) Hiperreflexia 
c) Clônus 
d) Sinal de Babinski 
e) Sinal da Roda Denteada 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A Paralisia Facial é uma patologia que acomete o nervo facial responsável pela musculatura mímica 
da face. Esta patologia pode ser classificada como periférica e central onde estas acometem 
diferentes partes da face além do que apresentam diferentes etiologias. Entre as principais causas da 
paralisia facial periférica pode-se mencionar:  
1) Traumatismos; 
2) Infecções e Tumores; 
3) Doenças desmielinizantes; 
4) Lesões Medulares Cervicais Baixas;  
5) Gravidez. 
 
a) Somente 1, 2 e 3 estão corretas 
b) Somente 1, 2, 3 e 4 estão corretas 
c) 1, 2, 3 e 5 então corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
Bronquiectasia é a dilatação anormal e irreversível dos brônquios causando as alterações destrutivas 
e inflamatórias das paredes das vias aéreas. A principal característica é a produção crônica de grande 
quantidade de escarro purulento, dispnéia variável, hemoptise freqüente, podendo ser severa. 
Assinale qual dos itens abaixo não faz parte do protocolo de tratamento desta patologia:  
a) Vibrocompressao e Percussão; 
b) Higiene brônquica pulmonar; 
c) Drenagem postural e AFE; 
d) Manobras de tosse; 
e) Umidificação.  
 
 
A asma é uma síndrome inflamatória primária das vias aéreas, com manifestações clínicas de 
aumento da hiper-reatividade brônquica e obstrução do fluxo aéreo secundário à inflamação 
reversível espontaneamente ou com      tratamento. Dentre os itens abaixo, qual não faz parte do 
quadro clínico do paciente asmático: 
a) Sibilos episódicos; 
b) Dificuldade respiratória; 
c) Tosse Produtiva 
d) Rigidez torácica  
e) Tosse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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A Fibromialgia é uma síndrome reumática não articular no sentido de que apresenta dor 
generalizada na locomoção, não há articulação ativa, e anormalidade definida na fisiologia dos 
tecidos afetados. A causa  é desconhecida, porém teorias apontam anormalidades musculares, 
imunológicas, psicológicas, alteração na concentração de neurotransmissores e fluxo sanguineo 
cerebral como os principais fatores causadores. Dentre as alternativas abaixo assinale as corretas: 
1. Fadiga; 
2. Sono não reparador; 
3. Rigidez matutina e edema; 
4. Humor depressivo,  
5. Cefaléia e fenômeno de Raynoud 
 
a) Somente 1, 2 e 3 estão corretas 
b) Somente 1, 2, 3 e 4 estão corretas 
c) Somente 2, 3, 4 e 5 estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
A amputação é geralmente temida por todos, pois traz a imagem de mutilação, incapacidade, 
impossibilidade de trabalhar e de exercer suas atividades de vida di ária. Tais conseqüências são 
temidas pelos indivíduos que irão sofrer uma amputação. Por isso, um pós-operatório bem feito 
realizado pelo fisioterapeuta pode abreviar em muito a recuperação e reabilitação do paciente, 
evitando com isso o aparecimento de contraturas musculares indesejáveis, dificilmente corrigíveis. 
São cuidados no pós-operatório, EXCETO: 
a) O paciente amputado de membro inferior deve estar deitado sobre colchões duros e firmes, não 

usando travesseiros sob o coto de coxa ou no cavo poplíteo (sob o joelho), nos cotos de perna; 
b) Com o paciente em decúbito ventral deve-se colocar um travesseiro sob o coto de coxa, 

mantendo-o flexionado por meia hora a uma, ou várias vezes ao dia; 
c) A movimentação do coto e do membro restante deve ser iniciada 24 horas após a amputação, 

tendo a finalidade de ativar a circulação geral e impedir o descondicionamento; 
d) Evitar o aparecimento de contraturas em flexão, com a finalidade de facilitar a colocação da 

prótese. 
e) Manter o paciente em colchão firme e evitar contraturas nas primeiras horas pós-cirúrgicas 

 
 
Para maximizar os efeitos do alongamento o fisioterapeuta deve: 
a) Encerrar imediatamente a sessão após a realização do(s) alongamento(s). 
b) Levar o paciente a realizar exercícios ativos e atividades funcionais restritas. 
c) Desenvolver um equilíbrio de força entre os músculos próximos aos alongados de modo que haja 

controle e estabilidade. 
d) Aplicar gelo nos tecidos moles que foram alongados, permitindo que essas estruturas resfriem 

em posição alongada. 
e) Aplicar o TENS para minimizar a dor após o alongamento. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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A fisioterapia em pacientes geriátricos tem como benefícios, EXCETO: 
a) Melhora da capacidade cardiovascular. 
b) Melhora do equilíbrio. 
c) Melhora da força muscular. 
d) Diminui a flexibilidade. 
e) Melhora das atividades diárias e qualidade de vida. 
 
 
Toda atividade relacionada ao trabalho humano é fundamental na vida de mulheres e homens, 
porém vários aspectos da atividade laboral podem gerar respostas negativas na saúde do 
trabalhador. As posturas inadequadas impõem esforços adicionais desequilibrados e inesperados 
gerando gasto energético desnecessário e contribuindo para o desgaste articular. A coluna vertebral 
e as extremidades superiores e inferiores são bastante atingidas nesse e aspecto e dentre as 10 
posturas críticas mais descritas podemos citar duas:  
a) As posturas estáticas em geral e o agachamento 
b) Extensão de tronco e o pescoço excessivamente estendido ou fletido 
c) Braços aduzidos e a flexão e a extensão exageradas do punho 
d) Inclinação do tronco e a sustentação estática exagerada dos antebraços pelos braços   
e) A flexão de tronco quando no comportamento em pé  
 
 
Durante o período perimenopausal, as mulheres apresentam uma prevalência de maior fraturas na 
região: 
a) Do punho 
b) Do quadril 
c) Da coluna 
d) Do tornozelo 
e) Do joelho 
 
 
Em pacientes idosos, com marcha instável, e importante déficit de equilíbrio, o fisioterapeuta deve 
realizar o tratamento principalmente com:  
a) Andadores 
b) Órteses curtas 
c) Muletas axilares  
d) Muletas canadenses 
e) Órtese longa com bloqueio de joelho em anel. 
 
 
Conforme o Código de Ética, o fisioterapeuta poderá NÃO COBRAR honorários por tratamento 
realizado, no caso de: 
a) alunos de escola pública. 
b) pacientes atendidos por entidade de utilidade pública. 
c) pacientes atendidos por entidades filantrópicas. 
d) equipes esportivas representantes do país. 
e) pessoa reconhecidamente carente de recursos. 
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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 

 
 
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) N.R.A. 

 
 
 
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 
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