
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

FISIOTERAPEUTA
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d) instrucional, com elaboração de prescrições e 
orientações de execução.
e) expositivo, com apresentação de conceitos de um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seus 
princípios,  foram muitos os passos percorridos antes de 
chegarmos ao nível de evolução do SUS atual. Sobre este 
assunto  relacione  a  primeira  coluna  com  a  segunda 
coluna. 

POLÍTICAS (coluna 1)                                                     
1. SUDS
2. CONASP
3. AIS
4. VIII Conferência Nacional de Saúde
5. SUS

CARACTERÍSTICAS (coluna 2)
(   ) Ampla discussão sobre os runos do sistema  de saúde 
e sugeriu propostas para a Assembleia Constituinte.
(  ) Convênios com municípios e Estados, permitindo pela 
primeira  vez  o  uso  de  recursos  da  previdência  para 
financiar serviços de saúde oferecidos a toda população;
(    )  Descentralização  do  INAMPS  e  forte  apoio  dos 
governadores.
(    )  Deu  início  a  programação  das  atividades  de 
assistência no âmbito do INAMPS e criou a AIH     
(    )  Conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  que  são 
oferecidos  gratuitamente   sem que o usuário  tenha que 
comprovar qualquer contribuição prévia.

Marque  a  alternativa  que  trás  a  sequência  correta  da 
segunda coluna:

 a) 4, 1, 3, 2, 5 
 b) 4, 3, 1, 2, 5
 c) 3, 4, 1, 2, 5
 d) 1, 3, 5, 4, 2
 e) 4, 5, 3, 1, 2

12.  O  Conselho  de  Saúde,  em  caráter  permanente  e 
deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes 
do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde 

e usuários; atua na formulação de estratégias e no controle 
da  execução  da  política  de  saúde  na  instância 
correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
Estes conceitos estão inseridos na seguinte LEI:

a) Lei Nº 8142/90
b) Lei Nº 8124/90
c) Lei Nº 8242/92
d) Lei Nº 8080/90
e) Lei Nº 8080/89

13. Pela NOB 01/96, o gestor do SUS ou grupos de gestores 
devem  estabelecer  com  os  prestadores  de  serviços  de 
Saúde a quantidade de leitos,  o número  de  consultas de 
especialidades,  tipos  de  serviços  de  apoio  diagnóstico  e 
terapêutico  que  estarão  sob  controle  da  Central  de 
Regulação. São consideradas unidades requisitantes junto à 
central de regulação, EXCETO:

a) Unidades Básicas de Saúde da área de referência.
b) Ambulatórios de especialidades da área de referência.
c)  Centrais  de  regulação  de  outros  municípios  e  regiões 
autorizados ou não.
d) Hospitais públicos de menor complexidade.
e) Hospitais privados de menor complexidade.

14.  A Programação Pactuada e Integrada (PPI) envolve as 
atividades  de  assistencial  hospitalar  e  ambulatorial,  da 
vigilância  sanitária  e  de  epidemiologia  e  controle  de 
doenças,  constituindo  um  instrumento  essencial  de 
reorganização do modelo de atenção e de gestão do SUS, 
de  alocação  de  recursos  e  de  explicitação  do  pacto 
estabelecido pelas três esferas de governo. 

Analise as alternativas abaixo e marque a INCORRETA:

a)  A  elaboração  da  PPI  deve  se  dar  em  um  processo 
ascendente,  de  base  municipal,  configurando  as 
responsabilidades  do  Estado  na  busca  crescente  da 
equidade,  da qualidade da atenção e na conformação da 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços.
b)  O  processo  de  elaboração  da  programação  pactuada 
entre gestores e integrada entre as esferas de governo deve 
respeitar a autonomia de cada gestor.
c)  A Programação  envolve  as  atividades  de  assistencial 
hospitalar  e  ambulatorial,  da  vigilância  sanitária  e  de 
epidemiologia e controle de doenças, mas não observa os 
princípios  da  integralidade  das  ações  de  saúde,  pois  as 
atividades estão relacionadas a uma população específica.
d) A elaboração da programação observa critérios definidos 
pelas  comissões  intergestores  e  aprovados  pelos 
Conselhos. No tocante aos recursos de origem federal, os 
critérios, prazos e fluxos de elaboração da programação 

integrada são fixados em ato normativo do Ministério da 
Saúde.
e) Os órgãos federais, Estaduais e municipais, bem como 
os  prestadores  conveniados  e  contratados  têm as  suas 
ações  na  programação  do  município  em  que  estão 



localizados,  na  medida  em  que  estão  subordinados  ao 
gestor municipal.

15.  A Portaria GM nº 154, de 2008, criou os Núcleos de 
Apoio  à  Saúde  da  Família  –  NASF,  com  o  objetivo  de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade.
Sobre  NASF avalie  as  proposições  abaixo  e  assinale  a 
alternativa CORRETA.

a)  O  NASF  pode  estar  classificado  em  uma  das  três 
modalidades: NASF 1, NASF 2 e NASF 3, sendo vedada a 
implantação dessas modalidades, de forma concomitante, 
nos Municípios e no Distrito Federal.
b) O NASF deve ser constituído por equipes compostas 
por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que 
atuem  em  parceria  com  os  profissionais  das  Equipes 
Saúde da Família.
c) O NASF deve apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços, considerando o processo de 
territorialização e regionalização desenhado, a partir  das 
referências hospitalares.
d)  O  NASF  é  o  responsável  por  revisar  a  prática  dos 
processos  de  referência  e  contrareferência  no 
encaminhamento  clínico  de  usuários,  sendo  permitida, 
quando necessária, a participação das Equipes Saúde da 
Família no processo de revisão.
e) O NASF constitui-se porta de entrada do Sistema Único 
de  Saúde  e  deve  atuar  de  forma  integrada  à  rede  de 
serviços, a partir da Estratégia Saúde da Família.

16. Sobre Ética Profissional, analise as proposições abaixo 
e marque a alternativa INCORRETA.

a)  A  responsabilidade  do  fisioterapeuta  e/ou  terapeuta 
ocupacional,  por  erro  cometido  em  sua  atuação 
profissional,  é  diminuida  quando  cometido  o  erro  na 
coletividade de uma instituição ou de uma equipe.
b) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua 
competência e somente aceitam atribuição ou assumem 
encargo, quando capazes de desempenho seguro para o 
cliente.
c)  O  fisioterapeuta  e  o  terapeuta  ocupacional  prestam 
assistência  ao  homem,  participando  da  promoção, 
tratamento e recuperação de sua saúde
d)  O  fisioterapeuta  e  o  terapeuta  ocupacional  são 
responsáveis  pelo  desempenho  técnico  do  pessoal  sob 
sua direção, coordenação, supervisão e orientação. 
e) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional atualizam e 
aperfeiçoam  seus  conhecimentos  técnicos,  científicos  e 
culturais em benefício do cliente e do desenvolvimento de 
suas profissões.

17. É proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, 
perante  seus  colegas  e  demais  membros  da  equipe  de 
saúde: 

a)  prestar  ao  cliente  assistência  que,  por  sua  natureza, 
incumbe a outro profissional; 

b) concorrer, ainda que a título de solidariedade, para que 
colega pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja 
postulado ético-profissional; 
c) pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 
bem como praticar ato que importe em concorrência desleal 
ou acarrete dano ao desempenho profissional de colega; 
d)  manter  segredo  sobre  fato  sigiloso  de  que  tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir 
o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção
e) criticar,  depreciativamente,  colega ou outro membro da 
equipe de saúde,  a entidade onde exerce a profissão, ou 
outra instituição de assistência à saúde. 

18.  De acordo com o Conselho Federal  de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO), o Fisioterapeuta no âmbito 
da sua atuação profissional  é competente para elaborar e 
emitir parecer, atestado ou laudo pericial indicando o grau de 
capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar 
competências  ou  incompetências  laborais  (transitórias  ou 
definitivas),  mudanças ou  adaptações nas  funcionalidades 
(transitórias ou definitivas)  e seus efeitos no desempenho 
laboral em razão das seguintes solicitações:
 
a) demanda judicial; 
b) readaptação no ambiente de trabalho; 
c) afastamento do ambiente de trabalho para a eficácia do 
tratamento fisioterapêutico; 
d) instrução de pedido administrativo ou judicial de 
aposentadoria por invalidez (incompetência laboral 
definitiva); 
e) Todas as alternativas estão corretas.

19. No método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 
a técnica Iniciação rítmica tem como objetivo:

a)  Facilitar  a  iniciativa  motora,  aumentar  a  amplitude  de 
movimento, aumentar a força muscular, prevenir ou reduzir a 
fadiga, guiar o movimento na direção desejada.
b) Aumentar a estabilidade e o equilíbrio, aumentar a força 
muscular.
c) Facilitar a iniciativa motora, ensinar o início do movimento, 
melhorar  a  coordenação  e  a  sensação  do  movimento, 
relaxar.
d)  Aumentar  a  força  muscular,  aumentar  a  amplitude  do 
movimento, prevenir ou reduzir a fadiga, guiar o movimento 
na direção desejada.
e)  Aumentar  a  amplitude  do  movimento,  aumentar  força 
muscular,  desenvolver  coordenação  (reversão  suave  dos 
movimentos).

20. Na hidroterapia utilizamos os princípios físicos da água 
como  fator  auxiliador  para  benefícios  à  saúde.  Sobre 
esses princípios, analise as proposições abaixo e assinale 
a alternativa CORRETA.

a)  Viscosidade  é  um  movimento  desordenado  das 
moléculas do fluido,  que causa redemoinhos, gerando a 
força de arrasto.



b) Quando um indivíduo está imerso em nível de apêndice 
xifoide,  possui  uma descarga de peso de 90% do peso 
corporal sobre os membros inferiores.
c)  Os  efeitos  da  Pressão  Hidrostática  diminuem 
proporcionalmente com a profundidade e a densidade do 
fluido nos membros inferiores de um indivíduo imerso. 
d) O corpo humano possui uma densidade relativa muito 
diferente  da  densidade  da  água,  o  que  torna  quase 
impossível a flutuação de um indivíduo obeso imerso.
e) Empuxo é uma força contrária à força da gravidade, que 
assiste  qualquer  movimento  em direção à  superfície  da 
água e justifica a flutuabilidade

21.  O uso da eletroterapia se faz em diferentes níveis de 
estimulação a  qual  deve  indicar  a  amplitude  necessária 
para que obtenha seletividade eficaz de cada inervação. 
Dos  níveis  de  eletroestimulação,  qual  não  promove 
sensação do estimulo elétrico.

a) Estimulação a nível motor
b) Estimulação a nível subumbral
c) Estimulação a nível sensorial
d) Estimulação a nível doloroso ou nociceptivo.
e)  Nenhuma  das  alternativas  anteriores,  pois  toda 
estimulação elétrica promove uma sensação do estímulo.

22. Nos tratamentos fisioterapêuticos as técnicas de 
mobilização intra-articular são contraindicações em:

a) Fraturas, edema agudo e hipomobilidade articular. 
b) Fraturas, edema residual e hipomobilidade articular.
c) Artrite reumatóide, edema residual e hipomobilidade. 
d) Edema agudo, hipermobilidade e artrite reumatoide 
e) edema residual, hipermobilidade e fraturas.

23.  Sobre as definições referentes à capsulite adesiva do 
ombro julgue os itens a seguir, se verdadeiros ou falsos:

(  ) É mais comum em mulheres que em homens, e ocorre 
frequentemente entre 40 e 60 anos.
(   )  Ombro  rígido  com  início  insidioso  é  definido  como 
capsulite adesiva primária.
(  ) Ombro “congelado”, após algum tipo de trauma ou de 
evento  causal,  é  definido  como  capsulite  adesiva 
secundária.
(  ) O estágio doloroso inicial dura de 1 a 12 meses.
(  ) A fase de recuperação (descongelamento) dura de 12 a 
36 meses, com aumentos graduais de ADM e diminuição 
da dor.

Assinale a alternativa que indica a sequencia CORRETA 

a) V, F,V, F, F
b) F, V, V, F, F
c) V, V, V, V, V
d) V, V, V, F, F
e) F, V, F, F, V 

24.  Quanto  à  etiologia,  a  dispneia  pode  ser  atribuída  às 
causas abaixo, EXCETO:

a) Pulmonares
b) Cardíacas
c) Metabólicas
d) Psíquicas
e) Neurológicas

25. Teste que avalia o músculo supraespinhoso. É realizado 
por  meio  da  abdução  de  90°  do  ombro,  no  plano  da 
escápula,  contra resistência do examinador,  com o ombro 
em rotação interna e o polegar voltado para baixo. 

a) O' Brien.
b) Jobe.
c) Rokood.
d) Gerber.
e) Neer.

26.  É  uma  contraindicação  absoluta  para  o  uso  de 
Ventilação Não Invasiva.

a) Doença neuromuscular.
b) Obstrução mecânica de vias aéreas superiores.
c) Obesidade mórbida.
d) Apneia obstrutiva do sono.
e) Síndrome da angústia respiratória aguda com hipoxemia 
grave.

27.  Analise  as  alternativas  abaixo  que  falam  sobre  o 
movimento passivo e julgue se certas (C) ou erradas (E).

(  ) O movimento passivo não auxilia a circulação na mesma 
extensão que a contração muscular ativa, voluntária.
(   ) O movimento passivo não aumenta a força muscular.
(  ) O movimento passivo não previne atrofia muscular.
(   ) O movimento passivo aumenta a resistência muscular à 
fadiga.
(   )  As metas do uso da ADM passiva são:  minimizar  os 
efeitos das contraturas, manter a elasticidade mecânica do 
músculo, melhorar a nutrição da cartilagem e outros.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) C, E, E, E, C
b) E, C, C, E, E
c) C, C, C, C, F 
d) C, C, C, F, C
e) E, C, C, C, E 

28. É  uma  contraindicação  do  tratamento  da  esclerose 
múltipla por provocar exacerbação dos sintomas clínicos:

a) TENS;
b) Alongamento
c) Exercício ativo livre
d) Exercícios resistidos 
e) Calor.

 29. São doenças pulmonares obstrutivas, EXCETO:

a) Bronquiectasia.



b) Asma brônquica.
c) Bronquite.
d) Enfisema pulmonar.
e) Tuberculose pulmonar         

30. Sobre o Reflexo tônico cervical assimétrico é possível 
afirmar.
 
a)  É gerado por  um ruído agudo e ocasiona abdução e 
flexão  dos  membros  superiores,  abertura  de  boca  e  às 
vezes grito.
b)  É estimulado pela  posição da cabeça e do pescoço, 
está presente do nascimento aos 6 meses de idade.
c)  É  estimulado pela  posição do  pescoço em flexão ou 
extensão. O reflexo é desencadeado em crianças entre 4 e 
12  meses  e  nunca  na  criança  com  desenvolvimento 
normal.
d)  Limita  a  capacidade  de  ir  para  posição  sentada,  de 
levantar  a  cabeça  para  começar  rolar  e  de  usar  os 
membros  superiores  e  inferiores  funcionalmente  na 
supinação.
e) Todas as alternativas estão incorretas

31. São sintomas da Fibromialgia.

a) Fadiga, ansiedade e dormência nas mãos e pés.
b) Ansiedade, dor de cabeça e inflamação ou deformidade 
nas articulações.
c) Sono profundo, depressão psíquica e dor de cabeça.
d) Fadiga, depressão psíquica e sono profundo.
e) Inflamação ou deformidade nas articulações, fadiga e 
ansiedade. 

32.  Assinale a alternativa que apresenta as  formas mais 
comuns na paralisia cerebral.

a) Hipotônica, atáxica e quadriplégica
b) Espástica, atetoide e quadriplégica
c) Espástica, atetoide, atáxica e mista
d) Atetoide, atáxica, quadriplégica e diplégica
e) Hipotônica, hipertônica e mista

33.   São  sintomas  comuns  na  doença  de  Alzheimer, 
EXCETO:

a) Ilusão, ansiedade, agitação, desconfiança
b) Alteração da personalidade e do senso crítico
c)  Dificuldades  com  as  atividades  da  vida  diária  como 
alimentar-se e banhar-se
d) Confusão, desorientação espacial  e ganho de memória 
RAM e perda da REM.
e) Dificuldade em reconhecer familiares e amigos

34. Analise  as  proposições  abaixo  no  que  tangue  ao 
acidente  vascular  encefálico  (AVE).  Sobre  o  AVE,  é 
CORRETO afirmar:

I-  os déficits neurológicos focais devem persistir por menos 
de 24 horas para serem classificados como AVE.

II- os déficits motores são caracterizados por hemiparesia ou 
hemiplegia, tipicamente do mesmo lado que ocorre a lesão.
III-  os  déficits  motores  comuns  no  AVE  são:  flacidez  e 
hiporreflexia  no  início,  espasticidade  e  sinergismo  com 
aparecimento  de  hiper-reflexia,  fraqueza  muscular  e 
alteração no equilíbrio.
IV-  os  déficits  somatossensitivos,  dor,  alterações  visuais, 
déficits  motores,  distúrbios  da  fala  e  da  linguagem, 
rachaduras  na  pele  e  tromboembolismo  fazem  parte  dos 
comprometimentos diretos causados pelo AVE.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Apenas as proposições I e III estão corretas
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas
c) Apenas a proposição IV está correta
d) Apenas a proposição III está correta
e) Apenas as proposições II e III estão corretas

35. NÃO é  uma  característica  dos  exercícios  em  cadeia 
cinética fechada.

a) Aumentar as forças de compressão articular.
b) Aumentar a congruência articular.
c) Aumentar as forças de cisalhamento.
d) Diminuir as forças de aceleração.
a) Aumentar a estabilidade dinâmica.

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta 
Microrregião é formada por  ..........  Municípios,  sendo que, 
dentre os Municípios que a formam, é o Município de ........ 
aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente,  na 
alternativa:
a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias
c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul, chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros



38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  5%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, 
em  cerca  de  2%,  que  as  receitas  orçamentárias 
realizadas.
c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são,  em 
termos muito próximos,  iguais  às receitas orçamentárias 
realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes,  assinale aquele  que,  em termos econômicos, 
tem maior relevância para economia local (de Presidente 
Dutra)
a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




