
   

   
      

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - 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 desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 
e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita 
(segunda-feira). 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 11 do Edital nº. 001/2011, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a divulgação (terça-feira), em requerimento 
próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal 
previsto para cada fase, conforme cronograma constante do Anexo VI deste Edital, à Consulplan, observadas 
as disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente a este Concurso Público. 
 

51 – M 
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CCAARRGGOO::  FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA  
 

TEXTO:               Pai patrão 
 

Quando a democracia surgiu na Grécia, por volta de 500 a.C., os atenienses fizeram questão de traçar uma linha 
nítida entre as esferas públicas e privadas. O poder do estado terminava onde começava a privacidade do lar. No âmbito 
doméstico, reinava a vontade do patriarca que tinha o poder de determinar os direitos e deveres de seus filhos, mulher e 
escravos. Para os gregos não havia atividade mais apaixonante e gloriosa do que participar da condução da polis. A 
política era a maneira civilizada de decidir os destinos da nação por meio do diálogo e da persuasão. O cidadão revelava 
sua grandeza de espírito e sua importância para a comunidade no debate de ideias, na defesa de proposições e nas vitórias 
no âmbito público. Um homem que levasse uma vida exclusivamente privada não passava de um insignificante animal 
doméstico, incapaz de participar da elaboração das decisões políticas que afetavam os destinos da nação. 

Se Aristóteles ressuscitasse no final do século XX, ficaria horrorizado com a interferência do Estado na privacidade 
do cidadão. A sociedade moderna sequestrou a intimidade do indivíduo. É inimaginável uma atividade pública ou privada 
que não seja regulamentada por lei, por estatuto ou por norma. Se o governo não cria regras, a universidade as inventa ou 
o grêmio esportivo as impõe. A maioria das organizações privadas atua como uma grande estatal, que determina como 
seus membros devem agir, pensar e se comportar. O estado moderno erradicou a fronteira entre o público e o privado. Os 
assuntos públicos são tratados como questões privadas, e a privacidade passou a ser encarada como algo de interesse 
público.              (D’ávila, Luiz Felipe. In: República) 
 

01) Todas as afirmativas estão corretas sobre os objetivos do primeiro parágrafo do texto, EXCETO: 
A) Recuperar informações sobre a natureza histórica do assunto tratado. 
B) Informar o leitor sobre os aspectos relevantes para o desenvolvimento textual. 
C) Apresentar conjunto de dados indispensáveis para o acompanhamento da discussão. 
D) Elaborar um raciocínio analítico pertinente. 
E) Relacionar fatos relacionados à compreensão do assunto. 

 

02) Analise as afirmativas. 
I. A interferência do estado na vida do cidadão nos remonta a tempos antigos. 
II. Em relação ao controle sobre a vida do cidadão, o papel do estado permanece inalterado. 
III. A autonomia do cidadão em relação ao Estado é uma característica da sociedade grega. 
IV. Na sociedade moderna a fronteira entre o público e o privado não é respeitada. 
Em relação ao texto, as afirmativas pertinentes são 
A) I, II  B) I, III   C) I, II, III  D) I, IV   E) III, IV 
 

03) De acordo com o texto, assinale a alternativa que constitui característica da sociedade moderna. 
A) A erradicação do poder do Estado.   D) A iniciativa privada é isenta em relação às regras. 
B) A extinção dos limites entre o público e o privado. E) A sociedade é patriarcal. 
C) O interesse do cidadão nos assuntos políticos. 

 

04) Assinale a função sintática do termo sublinhado em “incapaz de participar da elaboração das decisões...” 
A) Adjunto adnominal.     D) Aposto. 
B) Objeto indireto.      E) Complemento nominal. 
C) Objeto direto preposicionado.             

 

05) Considere a afirmativa “Se o governo não cria regras, a universidade as inventa...” O vocábulo se exerce a 
mesma função sintática em 
A) Os irmãos cumprimentaram-se seriamente.  D) Teríamos chances se ao menos tentássemos. 
B) Nesta terra, vive-se em paz.    E) Não sei se ficaremos em casa. 
C) Ainda se viam ali homens honestos. 

 

06) Relacione as colunas de acordo com a classificação gramatical dos vocábulos sublinhados. 
1. “O poder do estado...”   
2. “Não passava de um insignificante animal...”  
3. “Reinava a vontade do patriarca, que tinha o poder...”  
4. “Se Aristóteles ressuscitasse...”  
5. “Ficaria horrorizado com a interferência...”  

(     ) Pronome relativo. 
(     ) Adjetivo. 
(     ) Conjunção. 
(     ) Substantivo. 
(     ) Preposição. 

A sequência está correta em 
A) 5, 2, 4, 1, 3  B) 4, 1, 5, 3, 2   C) 3, 2, 4, 1, 5   D) 3, 1, 4, 2, 5   E) 4, 2, 3, 1, 5  
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07) “Quando a democracia surgiu na Grécia...” Assinale a alternativa na qual o verbo apresenta, na oração 
proposta, transitividade análoga idêntica ao da frase anterior. 
A) Esse argumento não procede.    D) Não abdicarei de meus direitos. 
B) O professor informou ao diretor sobre sua decisão. E) Ansiava pelo dia de amanhã. 
C) Chamei por você. 

 

08) “Um homem que levasse uma vida exclusivamente privada não passava de um insignificante animal doméstico.” 
A oração destacada é subordinada 
A) adjetiva explicativa.     D) adjetiva restritiva. 
B) substantiva objetiva direta.    E) substantiva apositiva. 
C) substantiva subjetiva. 

 

09) Assinale o período em que se verifica o agente da voz passiva. 
A) “Os assuntos públicos são tratados como questões privadas...” 
B) “É inimaginável uma atividade pública ou privada que não seja regulamentada por lei...” 
C) “Quando a democracia surgiu na Grécia, por volta de 500 a.C...” 
D) “No âmbito doméstico, reinava a vontade do patriarca...” 
E) “A sociedade moderna sequestrou a intimidade do indivíduo.” 

 

10) “Para os gregos, não havia atividade mais apaixonante e gloriosa.” Em relação ao sujeito desta oração, assinale 
a alternativa correspondente. 
A) Não possui sujeito.      D) Possui sujeito simples. 
B) Possui sujeito indeterminado.     E) Possui sujeito composto.   
C) Possui sujeito oculto. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO--MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO  
 

11) Seja a sequência (9, ___, ___, ___, 37, ___, 51) uma progressão aritmética. Sobre os números que completam as 
lacunas pode-se afirmar que são  
A) todos ímpares.      D) 3 ímpares e 1 par. 
B) todos pares.      E) 3 pares e 1 ímpar. 
C) 2 ímpares e 2 pares. 

 

12) Numa lanchonete são vendidos pastéis, empadas e croquetes. Sabe-se que o preço da empada é igual ao dobro 
do preço do croquete, e que o valor pago por dois pastéis é igual ao preço de três empadas. Qual das opções de 
compra a seguir é a mais cara?  
A) 2 pastéis e 1 empada.         D) 3 pastéis e 1 croquete. 
B) 3 croquetes e 2 pastéis.       E) 3 empadas e 1 pastel.     
C) 2 empadas e 5 croquetes.    

 

13) Dois veículos possuem 3 e 4 poltronas para os passageiros. De quantas maneiras 6 pessoas poderão ocupar 
essas poltronas, considerando que o veículo maior deve ter todas as suas poltronas ocupadas? 
A) 2.880              B) 2.160             C) 1.280           D) 1.520               E) 2.040                 

 

14) Num shopping são oferecidos 3 meios de transportes para seus clientes: elevador, escada rolante e rampa com 
esteira. Três amigas – Marcela, Ana Paula e Daniela – foram fazer compras neste shopping em horários 
diferentes – manhã, tarde e noite – e utilizaram cada uma um único meio de transporte e diferente das demais. 
Considere que 
• Ana Paula não foi ao shopping à tarde ou utilizou o elevador. 

• a esteira não funciona de manhã e a escada rolante só funciona à tarde. 

• Marcela fez compras antes de Daniela e depois de Ana Paula. 

Utilizaram a escada rolante, o elevador e a rampa com esteira, respectivamente, 
A) Ana Paula, Marcela e Daniela.    D) Ana Paula, Daniela e Marcela. 
B) Daniela, Ana Paula e Marcela.    E) Marcela, Ana Paula e Daniela. 
C) Marcela, Daniela e Ana Paula. 

 

15) No lançamento simultâneo de três dados, um vermelho, um amarelo e um verde, a probabilidade de se obter 
mais de 15 pontos é 
A) 8/45            B) 7/72            C) 5/108          D) 7/216          E) 5/72 
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NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  

16) Em relação às Intranets, analise as afirmativas. 
I. Rede privada composta por computadores instalados normalmente em uma única área física. 
II. Para que todos os computadores conectados possam trocar informações, precisam utilizar os componentes TCP/IP. 
III. De qualquer lugar do mundo, o usuário pode acessar os dados privados da empresa onde ele trabalha. 
IV. Restrita a um certo público. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II  B) III, IV  C) I, IV   D) I   E) I, II, IV 

 

17) Para que todos os computadores conectados à Internet possam trocar informações, precisam utilizar uma 
linguagem comum. Assinale a alternativa que apresenta os dois componentes que formam tal linguagem. 
A) IPV4/IP  B) TCP/IPV  C) TCP/IPV6  D) HTTP/IP  E) TCP/IP 

 

18) O Microsoft Powerpoint 2003 (configuração padrão) é um programa que integra o pacote Office da Microsoft 
e é utilizado para efetuar apresentações gráficas, muito eficazes. Em relação a tal ferramenta, há quatro 
modos de exibição. Assinale-os.  
A) Normal, Classificação de Slides, Transmissão, Exibição de Cenas. 
B) Normal, Classificação de Slides, Apresentação de Slides, Anotações. 
C) Apresentação de Slides, Panorama, Anotações, Estrutura de Cenas. 
D) Classificação de Slides, Anotações, Normal, Panorama. 
E) Exibição de Cenas, Classificação de Slides, Transmissão, Amostra de Slides. 

 

19) A Microsoft disponibiliza, junto com o Windows, um programa que auxilia o usuário na realização de suas 
cópias de segurança. Sabe-se que o(a) _______________________________ ajuda na recuperação de dados 
previamente “backupeados”. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) restaurador microsoft     D) microsoft backup restaurador 
B) microsoft gerenciador     E) microsoft backup 
C) agenda microsoft 

 

20) O Microsoft Outlook (configuração padrão – idioma português do Brasil) é um programa cliente de correio 
eletrônico desenvolvido pela empresa Microsoft e distribuído juntamente com o Sistema Operacional 
Windows. Alguns comandos são mais utilizados nesta ferramenta. Para redigir uma nova mensagem ou 
responder um e-mail, a forma correta e sequencial de acessar tais funções pelas teclas de atalho, é 
A) Ctrl + N / Ctrl + R     D) Ctrl + X / Ctrl + B 
B) Ctrl + B / Ctrl + R     E) Ctrl + S / Ctrl + N 
C) Ctrl + N / Ctrl + C 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
  

21) A Constituição da República Federativa do Brasil tem regra no sentido de que NÃO será objeto de deliberação 
a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o(a) 
A) forma de governo nela prevista.    D) sistema de Estado nela previsto. 
B) sistema de governo nela previsto.   E) enumeração de Estado nela prevista. 
C) forma de Estado nela prevista.  

 

22) Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.   
B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro ou por determinação judicial. 
C) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 
dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. 

E) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
 

23) Compete, privativamente, à União legislar sobre  
A) serviço postal.      D) produção e consumo. 
B) orçamento.      E) proteção à infância e juventude.  
C) junta comercial. 
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24) Analise as afirmativas de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. 
I. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

II. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.  

III. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I  B) II   C) III    D) I, II   E) I, II, III 

 

25) Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições, EXCETO: 
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
B) Investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 

remuneração. 
C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada 
a regra citada na alternativa anterior. 

D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, inclusive promoção por merecimento. 

E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

26) Em 20 de junho de 2011 (Dia Mundial do Refugiado), a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou 
relatório que constata o número de pessoas forçadas a fugir de suas casas para escapar de guerras ou abusos e 
chegou ao patamar mais alto dos últimos 15 anos. Sobre as movimentações físico-territoriais das pessoas no 
planeta é correto afirmar que 
I. a maioria dos refugiados encontra-se nos países desenvolvidos. 
II. o deslocamento ocorre principalmente dentro dos países. 
III. EUA e Europa concentram o maior número de refugiados. 
IV. o maior número de refugiados no Brasil vem da África. 
Os resultados apontados pelo último Relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados – ACNUR – 
estão representados nas alternativas 
A) I, III  B) II, IV  C) I, II, III  D) I, III, IV  E) II, III, IV 

 

27) Os conflitos constantes no Oriente Médio e agora deflagrados também no norte da África geram grande 
preocupação e temor internacional, principalmente no que se refere ao mercado financeiro, diante da 
possibilidade de 
A) acarretar o envolvimento das principais nações do planeta em lados opostos, dando início a uma terceira grande 

guerra mundial. 
B) causar quedas significativas nas bolsas de valores asiáticas, atingindo em “efeito dominó” os demais continentes 

de modo a agravar a crise já existente. 
C) destruição das principais áreas produtoras de minério de ferro do planeta, causando falências generalizadas nas 

diversas indústrias que necessitam desta matéria-prima. 
D) fechamento dos canais que liberam o trânsito dos navios oriundos da Europa e América do Norte ao Oceano 

Pacífico e mercados asiáticos. 
E) gerar uma nova crise do petróleo, como as desencadeadas na década de 1970, quando ocorreram a guerra de Yom 

Kippor e a Revolução Iraniana. 
 

28) O Conselho de Segurança é considerado o organismo mais poderoso da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Desde 2005, há um relatório que propõe a expansão do número de nações permanentes e com direito a 
veto, o que vem despertando o interesse de diversas nações em desenvolvimento, entre elas, o Brasil, que 
desenvolve forte campanha para a conquista deste posto. Atualmente, ocupam as cinco cadeiras definitivas no 
Conselho 
A) Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido. 
B) África do Sul, Austrália, Estados Unidos, França, Japão. 
C) China, Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido. 
D) China, Estados Unidos, Japão, Rússia, União Europeia. 
E) Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Reino Unido. 
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*Leia o texto a seguir e responda às questões 29 e 30. 
 

Considerado uma das mais significativas obras literárias dos últimos tempos e se mantendo durante vários meses 
entre os mais vendidos do país, o livro 1808 (São Paulo: Planeta, 2007), de Laurentino Gomes, trata de um dos períodos mais 
importantes da história do Brasil e Portugal e se apresenta, em seu subtítulo, da seguinte forma: “Como uma rainha louca, 
um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil”. O 
período retratado vem sendo, desde 2008, quando se completaram 200 anos, discutido e revisitado em diversas obras, 
eventos e veículos de comunicação no Brasil, portanto, trata-se de um fato que não pode ser menosprezado pelos 
brasileiros, pois suas consequências alicerçaram o desenvolvimento e a independência política de nosso país.  
 

29) Os personagens designados como “rainha louca” e “príncipe medroso” são, respectivamente, 
A) Carlota Joaquina e Dom João IV.    D) Marquesa de Santos e Dom Pedro I. 
B) Catarina de Médici e Dom Pedro II.    E) Princesa Isabel e Duque de Caxias. 
C) Maria I e Dom João VI. 

 

30) O município em que a corte portuguesa se instalou definitivamente em 1808, no Brasil, foi  
A) Recife.  B) Rio de Janeiro. C) Salvador.  D) São Luís.  E) São Paulo. 
   

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

31) Em uma gasometria arterial, a interpretação correta para um distúrbio ácido-básico do tipo acidose respiratória, 
ocorre  
A) quando o pH estiver abaixo de 7,35 e a SpO2 < 90%. 
B) com a PaCO2 menor que 35 mmHg, a frequência respiratória em 38 ipm e o pH maior que 7,45. 
C) com o HCO3 maior que 28 mEq/L com desvio do pH > 7,45. 
D) quando PaCO2 estiver maior que 45 mmHg, a frequência respiratória em 10 ipm e o pH menor que 7,35. 
E) com a SpO2 abaixo de 88% e o pH abaixo de 7,35. 

 

32) Para que tipo de pacientes adota-se os exercícios de Cawthorne-Cooksey? 
A) Idosos pós-fratura de colo de fêmur por queda, para melhora da marcha. 
B) Mulheres idosas com incontinência urinária. 
C) Idosos com alteração de equilíbrio por meio da reabilitação vestibular. 
D) Idosas com alteração cognitiva, a fim de obter melhora da memória episódica. 
E) Idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 

33) Sobre os pares cranianos, é correto afirmar que 
A) III, IV e VI são responsáveis pela inervação dos músculos do olho. 
B) nervo óptico – III par é constituído por feixes de fibras que se originam na retina. 
C) nervo trigêmeo – VIII par possui três raízes motoras. 
D) nervo vago – XI par é formado por uma raiz craniana e outra espinhal. 
E) nervo vestíbulo coclear é misto, tem origem no mesencéfalo e vai em direção aos ossículos do ouvido interno. 

 

34) Em uma avaliação fisioterapêutica, durante o exame físico funcional, são consideradas normas para o exame 
da dor 
I. em exames de fáscias e ligamentos durante a análise da função, os movimentos passivos que solicitam os 
ligamentos são dolorosos e sofrem limitação. 

II. durante o exame das cápsulas articulares à palpação, os movimentos intervertebrais passivos e as articulações 
graduadas ajudam na localização da dor.  

III. em caso de exame dos discos intervertebrais, a flexão para diante e para o lado contralateral, assim como a 
inclinação, podem agravar a dor. 

IV. ao examinar sob palpação a musculatura, a sensibilidade dolorosa com defesa muscular pode, às vezes, ser 
desencadeada em pontos específicos. 

Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, II                 B) II, III                 C) II, III, IV               D) I, IV              E) I, II, IV 

 

35) É um exemplo típico de Gonfose 
A) metáfise dos ossos longos. 
B) fixação dos dentes nos alvéolos dentários da maxila e mandíbula. 
C) entre os corpos do rádio e ulna/tíbia e fíbula. 
D) entre os arcos costais e entre os processos das vértebras. 
E) entre os corpos das vértebras. 
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36) Apesar da unidade de TENS provocar contrações musculares, seu principal uso, se não o único, é controlar a 
dor, por isso 
A) a TENS aumenta a percepção da dor pelo paciente, aumentando a condutividade e a transmissão dos impulsos 

dolorosos das pequenas fibras de dor para o SNC. 
B) afetando as grandes fibras motoras, a TENS pode interferir no padrão normal de proteção do músculo-espasmo 

muscular, reduzindo ainda mais, os estímulos dolorosos. 
C) a frequência e a duração do pulso combinadas com a intensidade da corrente inativam respostas em diferentes 

níveis de modulação da dor. 
D) tradicionalmente, as unidades de TENS incorporam uma corrente em pulso monofásica e simétrica. 
E) a TENS de alta frequência, também conhecida como nível motor, é aplicada com uma frequência de pulso que 

varia de 60 a 100 pps e sua indicação é para pacientes com dor crônica. 
 

37) Sobre a técnica conhecida como rolamento, que pode ser o ponto de partida de um programa de pré-
deambulação no solo, no caso de pacientes com comprometimentos importantes de marcha,  
I. o rolamento em bloco produz o movimento do tronco inteiro como um todo, em torno do eixo transversal. 
II. o rolamento dissociado é uma forma alternativa de rolar, onde o segmento superior ou inferior do tronco se 

movimenta de forma independente, enquanto o outro é estabilizado. 
III. a flexão da cabeça e do pescoço com rotação pode ser usada para auxiliar o movimento de passagem do decúbito 

ventral para o dorsal. 
IV. o cruzamento dos tornozelos facilita o rolamento, de modo que o da perna de cima fique voltado para a posição do 

rolamento 
V. a extensão da cabeça e do pescoço, com rotação, pode ser usada para facilitar o movimento de passagem do 

decúbito ventral para o dorsal. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, IV, V  B) I, II, IV  C) II, III, IV  D) II, IV, V  E) II, III, V 

 

38) São indicações corretas para o uso do FES, EXCETO: 
A) Favorecer ou produzir movimento funcional.  
B) O nível de complexidade da FES pode variar desde sua utilização (com estimuladores de dois canais) para 

favorecer a dorsiflexão durante a marcha em crianças com paralisia cerebral. 
C) FES de múltiplos canais podem ser usados para ativar vários músculos, de modo a restaurar o equilíbrio e a 

marcha em pacientes com paraplegia. 
D) A utilização de apenas um canal no agonista pode aumentar a espasticidade. 
E) Pode reduzir o grau de subluxação de ombro e prevenir estiramento capsular adicional em pacientes com AVC 

agudo. 
 

39) São benefícios da postura ajoelhado e semiajoelhado no tratamento de pacientes com traumatismo crânio-
encefálico 
I. melhora do controle de cabeça e pescoço/tronco superior, tronco inferior e MMII. 
II. aumento da força da musculatura estabilizadora dos ombros. 
III. base de apoio larga e centro de gravidade alto (semiajoelhado). 
IV. aumento da amplitude de movimento extensora nos punhos e dedos. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, III, IV      B) II, III   C) II, IV   D) III, IV   E) I, II 

 

40) Sobre radiculopatias, analise. 
I. As hérnias de disco ocorrem principalmente na região póstero-lateral da coluna vertebral, principalmente na coluna 
lombossacral, pela fragilidade do ligamento posterior. Posteriormente ao canal espinhal, localiza-se o ligamento 
amarelo. 

II. Na medula cervical, as raízes deixam o forâmen vertebral acima da respectiva vértebra. Assim, a raiz C7 sai entre 
as vértebras C6 e C7. A única exceção é a raiz C8 que sai acima da vértebra T1. Isto ocorre porque existem 8 pares 
de raízes cervicais e apenas 7 vértebras cervicais. 

III. A raiz L5 emerge da medula ao nível da vértebra L3, percorre um trajeto descendente passando pelas vértebras L3, 
L4 e L5, até deixar o canal espinhal pelo forâmen intervertebral L5-S1. Isto é importante em medicina 
eletrodiagnóstica, pois uma mesma raiz (L5) pode ser comprimida por herniações discais centrais de L2-L3 e L3-
L4, herniações póstero-laterais entre L4-L5 (causa mais comum) e herniações laterais entre L5-S1. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, III       B) II, III          C) I, II        D) III        E) I 



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   DDDOOO   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   PPPOOORRRTTTOOO   VVVEEELLLHHHOOO///RRROOO   

FISIOTERAPEUTA 
www.consulplan.net / atendimento@consulplan.com - 8 - 

41) A medida de pressão e a retirada de líquor para exames e diagnósticos se faz na cavidade da medula 
denominada espaço  
A) epidural. B) subdural.  C) aracnoideo.  D) subaracnoideo. E) extradural. 

 

42) Os programas de atendimento domiciliar em gerontologia preocupam-se cada vez mais em maximizar a 
autonomia e independência dos idosos, uma vez que sua qualidade de vida é afetada diretamente pela perda da 
capacidade funcional. O teste usado para avaliar a capacidade funcional relacionada com as atividades de vida 
diária de um idoso, antes de iniciar o programa de fisioterapia domiciliar é 
A) MIF.  B) Berg.  C) MEEM.  D) EDG-15.  E) Time Up & Go.  

 

43) Segundo o Consenso de Lyon (1994), “é uma técnica de higiene brônquica ativa, utilizando inspirações e 
expirações lentas e controladas pelo paciente respirando em diferentes volumes pulmonares . É indicada para 
pacientes colaborativos e o objetivo é proporcionar o máximo fluxo aéreo dentro das vias aéreas para deslocar 
e mobilizar as secreções das vias aéreas periféricas para as centrais”. Trata-se de  
A) expiração lenta prolongada.   D) ciclo ativo da respiração. 
B) drenagem autógena.   E) TEMP. 
C) AFE. 

 

44) “Há consenso na literatura e entre os clínicos de que o ligamento cruzado anterior (LCA) atua como 
estabilizador mecânico, restringindo a anteriorização e a rotação da tíbia em relação ao fêmur.” 

(Fatarelli, Almeida e Nascimento, 2004) 

Sobre o assunto abordado, analise. 
I. Acredita-se que a lesão do LCA produz perda da propriocepção, deteriorando a capacidade dos indivíduos de 
detectar alterações estáticas ou dinâmicas no joelho. Essa perda tem sido também associada a mudanças no tempo 
de latência dos músculos nas respostas reflexas, na ordem e no padrão de atividade eletromiográfica (EMG) 
durante movimentos voluntários. 

II. Funcionalmente, podem ser identificados dois grupos de indivíduos com lesão no LCA. O primeiro apresenta 
sintomas clínicos como edema, dor e falseios durante movimentos do joelho e dificuldade em realizar algumas 
atividades da vida diária. Para os indivíduos deste grupo, frequentemente é recomendado o tratamento conservador 
com fisioterapia diariamente. 

III. Acredita-se que a falta de informações proprioceptivas originadas no LCA provoca a inibição reflexa do 
quadríceps, diminuindo a massa dessa musculatura, fato que também é observado clinicamente. Essa inibição 
também diminuiria a capacidade do quadríceps de gerar torque extensor, que provocaria anteriorização excessiva 
da tíbia. 

IV. Outro fator associado à falta de informações proprioceptivas do LCA é a facilitação da ativação dos isquiotibiais, o 
que promoveria o fortalecimento dessa musculatura.  

V. De acordo com as afirmativas III e IV, o objetivo dessas duas respostas seria minimizar a geração de uma força de 
translação na articulação do joelho, que provocasse a anteriorização da tíbia. Assim, com a lesão do LCA, o 
fortalecimento dos isquiotibiais e a atrofia reflexa do quadríceps seriam uma resposta adaptativa para substituir a 
ação estabilizadora do LCA. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II, V  B) II, III, IV  C) II, IV  D) IV, V  E) I, III, IV, V   

 

45) São considerados efeitos benéficos relacionados ao uso do CPAP, EXCETO: 
A) Aumento da complacência pulmonar.   D) Diminuição da resistência das vias aéreas. 
B) Diminuição do shunt intrapulmonar.   E) Aumento da CRF. 
C) Diminuição do débito cardíaco. 

 

46) O uso de testes ortopédicos é amplamente adotado na prática clínica de um fisioterapeuta, a fim de detectar 
alterações e elaborar diagnósticos cinesioterapêuticos. Entre os testes a seguir, qual deles NÃO é utilizado para 
avaliar disfunções no quadril? 
A) Lachman. B) Patrick.  C) Ortollani.  D) Galeazzi.  E) Barlow. 

 

47) A termorregulação do idoso pode ficar bastante alterada necessitando de adaptações do indivíduo e do 
ambiente, quando há 
A) disfunção talâmica.     D) maior potencial hipotérmico. 
B) aumento da transpiração.    E) menor potencial hipotérmico. 
C) maior potencial hipertérmico.  
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48) Sobre as recomendações mais atuais da ACSM (American Colege Sports Medicine) e American Heart 
Association para atividade física e saúde pública de adultos em 2007, analise. 
I. Atividades aeróbias de intensidade leve são equivalentes a uma caminhada rápida e podem acelerar o coração, 
poderão ser acumuladas por no mínimo 30 min e aceleradas nos últimos 10 minutos ou mais. 

II. A fim de promover e manter a saúde, os adultos saudáveis de 18-25 anos necessitam praticar atividades aeróbias de 
intensidade moderada por no mínimo 30 min, 5 dias por semana ou atividades intensas (vigorosas) pelo menos 20 
min, 3 vezes por semana.  

III. Recomenda-se combinações entre atividades moderadas e vigorosas, como por exemplo uma pessoa fazendo uma 
caminhada rápida por 30 min, duas vezes na semana e depois correr 20 min, duas vezes nos demais dias da 
semana. 

IV. Para atividades vigorosas (intensas) pode-se dar como exemplo a caminhada, três vezes por dia, durante uma hora, 
o que causa um aumento rápido da ventilação pulmonar (respiração) e substancial aumento da frequência cardíaca. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, III, IV  B) II, III   C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

 

49) Acerca da fisiopatologia das doenças do espaço pleural, que pode ser analisada por meio do conhecimento de 
doenças como o derrame pleural e o pneumotórax, analise. 
I. A patogenia do pneumotórax determina que para haver aumento do espaço pleural, deve acontecer pelo menos uma 
das três situações a seguir: aumento da pressão hidrostática, decréscimo da pressão osmótica e alteração dos capilares 
subpleurais. 

II. Qualquer alteração nas pressões que controlam a dinâmica do líquido pleural, na permeabilidade dos capilares 
pleurais ou na integridade dos vasos linfáticos, poderá acarretar excesso de formação ou déficit de reabsorção e 
provocar acúmulo anormal de líquido, caracterizando a formação do derrame pleural. 

III. Pressão coloidosmótica refere-se a fenômenos de permeabilidade capilar e varia com a relação filtração-reabsorção. 
IV. O coeficiente de filtração é o mesmo, tanto nos capilares pulmonares quanto nos capilares sistêmicos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) I, IV   C) I, III   D) I, II   E) II 

 

50) Durante a reabilitação de doenças neuroperiféricas, é importante o conhecimento da relação entre raiz, músculo 
e nervo espinhal. Analise. 

 

Raiz Músculo Nervo 

L2-L3-L4 Iliopsoas Femoral 

L3-L4 Reto Femoral Femoral 

L3-L4 Vasto Lateral Femoral 

L3-L4 Vasto Medial Femoral 

L3-L4 Adutor Curto Femoral 

L3-L4 Adutor Longo Femoral 

L3-L4 Adutor Magno Obturador-Ciático 

L4-L5 Tibial Anterior Fibular Profundo 
 

A) A relação entre Raiz L3-L4, músculo adutor curto e adutor longo e nervo femoral, está incorreta; o correto seria 
nervo obturador. 

B) O músculo adutor curto e o adutor longo são inervados pelo nervo femoral, mas a raiz correta é L2-L3. 
C) O músculo tibial anterior é inervado pelo nervo tibial anterior, o nervo fibular profundo inerva o músculo com o 

nome correspondente. 
D) O músculo reto femoral é inervado pelo nervo femoral, porém a raiz correta é L4-L5. 
E) O músculo adutor magno é inervado pelo nervo femoral. 
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