PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL
CONCURSO PÚBLICO 01/2013

FISIOTERAPEUTA
INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 18/02/2013, até às 18h, no site
www.fundatec.org.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
a sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Você sabe o que são alimentos ultraprocessados?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bolos, sopas, pães, biscoitos recheados, lasanha, pizza, hambúrgueres, refrigerante… tudo o que é
fácil de comer e já vem pronto (ou quase) dentro de uma embalagem resulta de uma série de processos
industriais – o ponto central para classificar determinados produtos alimentícios como ultraprocessados.
Alguns tipos de processamento de alimentos sempre aconteceram na história. “A humanidade
aprendeu a processar para conservar. A carne, antes da geladeira, era conservada em banha ou sal”, diz
Maluh Barciotte, doutora em Saúde Pública e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS.
O problema é que, com o desenvolvimento industrial das últimas décadas, cresceu
vertiginosamente a fabricação de alimentos prontos em larga escala, “vazios” em nutrientes e ______
consumo frequente acarreta problemas de saúde como colesterol, diabetes, pressão alta e obesidade.
A industrialização do setor alimentício mudou os hábitos de boa parte da população (especialmente
nas cidades) e passou a ofertar produtos com mais açúcar, mais gordura saturada, mais sódio, mais
substâncias químicas (como conservantes, aromatizantes e estabilizantes) e menos fibra do que o
recomendado para uma alimentação saudável. “A gente compra chocolate achando que é chocolate e é só
gordura hidrogenada com excesso de açúcar”, explica Maluh.
Temperos de macarrão instantâneo e tabletes de caldos prontos são um caso clássico de produto
com sódio em _______. “Se a gente já tem no Brasil tantos temperos maravilhosos, ________ precisa, além
deles, colocar um ingrediente ou caldos artificiais? Tudo fica com o mesmo gosto. Quando você cria o seu
tempero, faz uma comida mais com a sua cara”, sugere a pesquisadora.
Para ela, os ultraprocessados são alimentos que perderam a alma. “E o problema é que hoje isso
virou sinônimo de comida. Para ser saudável, a gente tem que cozinhar. É aquilo que se faz em casa, tem
cheiro, tem memória afetiva, que passa por gerações”, argumenta.
(Lydia Cintra, http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes, 18/jan/2013 – Texto Adaptado)

QUESTÃO 01 – Avalie as afirmações abaixo a
respeito do completamento de determinadas lacunas
do texto, assinalando C, se estiverem corretas, ou E,
se erradas.
( ) Na linha 09, visando à correção da frase, a lacuna
deve ser preenchida por cujo o.
( ) Na linha 17, a primeira lacuna fica corretamente
preenchida por escesso, levando em conta a
grafia da palavra.
( ) Na segunda lacuna da linha 17, por que preenche
corretamente o espaço, considerando a grafia
desse vocábulo.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

C – C – C.
C – E – E.
C – E – C.
E – E – C.
E – C – E.

QUESTÃO 02 – Analise as afirmações que são feitas
a seguir, a respeito de ideias contidas no texto:
I. No primeiro parágrafo, o texto discorre acerca do
que é o processo de industrialização dos bolos e
pães, dentre outros.
II. No segundo parágrafo, o texto historia
rapidamente o processo de conservação
desenvolvido pelo homem.
III. No quarto parágrafo, o texto se vale do processo
de industrialização para demonstrar a mudança
de hábitos no que diz respeito aos produtos
consumidos.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes afirmações
acerca do uso de pronomes no texto:
I. Na linha 01, o pronome tudo resume informação
mencionada.
II. Na linha 04, Alguns, pronome substantivo, tem a
função de definir a quantidade de tipos de
processamento de alimentos que aconteceram
na história.
III. Na linha 14, a palavra gente funciona como
pronome indefinido.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

I. perder a alma significa dizer que os alimentos
não têm mais o mesmo sabor, perderam a
essência.
II. ultraprocessados é um adjetivo que qualifica os
alimentos cuja essência é a alma.
III. A alma referida na frase está relacionada ao
pronome pessoal ela.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

( ) A palavra além (l. 17) é acentuada por constituirse em um monossílabo tônico.
( ) Pública (l. 06) e sinônimo (l. 21) são acentuadas
por serem, ambas, proparoxítonas.
( ) só (l. 14) recebe acento gráfico por constituir-se
em uma palavra oxítona.
( ) fácil (l. 02) e saudável (l. 21) são acentuadas em
virtude da mesma regra.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

QUESTÃO 04 – Em relação à frase: Para ela, os
ultraprocessados são alimentos que perderam a alma
(l. 20), pode-se afirmar que:

Quais estão corretas?

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes afirmações a
respeito de palavras do texto no que se refere ao uso
do acento gráfico, assinalando C, se correto, ou E, se
errado.

A)
B)
C)
D)
E)

C – C – C – C.
C – E – E – E.
E – E – C – C.
E – C – E – C.
E – E – E – E.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa cuja
transposição para a voz passiva da frase A
industrialização do setor alimentício mudou os hábitos
de boa parte da população (l. 11) esteja correta.
A) O setor alimentício mudou, com a industrialização,
os hábitos de boa parte da população.
B) Boa parte da população, bem como seus hábitos,
mudou com a industrialização do setor alimentício.
C) Os hábitos de boa parte da população foram
mudados
pela
industrialização
do
setor
alimentício.
D) Os hábitos de boa parte da população sofreram
mudanças por força da industrialização do setor
alimentício.
E) A mudança de hábitos de parte da população está
relacionada à industrialização do setor alimentício.

QUESTÃO 07 – Avalie as seguintes propostas de
substituição de vocábulos no texto:
I. Substituição de classificar (l. 03) por proceder à
classificação.
II. Uso de percebeu-se o crescimento em lugar de
cresceu (l. 08).
III. Substituição de acarreta (l. 10) por implica.
Quais das propostas promovem necessidade de
ajustes na estrutura das frases em que se
encontram?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
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QUESTÃO 08 – Considere as seguintes informações
acerca de letras e fonemas em palavras do texto,
assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso.
( ) A palavra classificar (l. 03), considerando a
presença de dois dígrafos, tem 11 letras e 09
fonemas.
( ) hambúrgueres (l. 01) tem 12 letras e 11 fonemas.
( ) As palavras conservantes (l. 13) e recomendado
(l. 14) têm o mesmo número de fonemas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

F – F – F.
F – F – V.
F – V – V.
V – V – F.
V – V – V.

QUESTÃO 09 – Caso na linha 01 a expressão tudo o
que fosse substituída por todos que, quantas outras
alterações deveriam ser feitas para manter a correção
do período em que se insere?
A)
B)
C)
D)
E)

Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.

QUESTÃO 10 – Avalie as seguintes afirmações a
respeito do uso de pronomes:
I. No título, o pronome Você interpela o leitor.
II. Na linha 14, o pronome Nós poderia substituir a
expressão A gente, desde que fossem feitas as
devidas alterações para manter a correção do
período.
III. Na linha 20, o pronome demonstrativo isso
refere-se à comida (l. 21), expressão que é
explicada no último período do texto.
Quais estão INCORRETAS?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
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INFORMÁTICA
Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita
serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente
configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados
com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas
entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e
atente somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere,
apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas
Figuras das questões, se houver.
Para responder às questões 11 a 14, observe a Figura 01, relativa ao editor de planilha eletrônica Microsoft
Excel 2007 (Português). Considere que apenas uma fórmula foi digitada em E3 e arrastada até E6. Assumese que a fórmula mencionada serve para calcular o IMC (índice que avalia o grau de obesidade das
pessoas, sendo o peso dividido pela altura ao quadrado, tendo como unidades: quilograma para o peso e
metro para a altura). Não há dados em outras células, além dos que são mostrados na figura.

Figura 01: Utilização do Microsoft Excel 2007

QUESTÃO 11 – A fórmula para calcular o IMC,
localizada na célula E6, é uma das listadas abaixo.
De acordo com os valores mostrados na figura e com
a descrição de como se calcula o IMC, escolha a
alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

=C6/B6^2
=C6/B6*2
=C6/B6**2
=C6/B6*B5
=C6/B6*C6

QUESTÃO 12 – A partir da situação mostrada na
Figura 01, o que ocorrerá se o usuário clicar no botão
?
A) A cor de preenchimento da célula E2 será trocada
para vermelho.
B) A cor de preenchimento da linha 2 será trocada
para vermelho.
C) A cor de preenchimento da célula E2 será trocada
para azul.
D) A cor da fonte da célula E2 será trocada para
vermelho.
E) A cor da fonte da célula E2 será trocada para azul.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 13 – Analisando a Figura 01, pode-se
afirmar que o botão
A)
B)
C)
D)
E)

serve para

letra t; (3) clica uma vez no botão
. Depois dos
três passos descritos, pode-se constatar que

aplicar zoom.
formatar a planilha.
visualizar impressão.
pesquisar expressões.
pesquisar fórmulas.

QUESTÃO 14 – Utilizando o Microsoft Excel 2007,
para
alterar
a
orientação
da
página
(retrato/paisagem), pode-se utilizar o menu
A)
B)
C)
D)
E)

Início.
Inserir.
Layout da Página.
Dados.
Exibição.

ALT e F2
ALT e N
ALT e S
CTRL e 0
CTRL e N

QUESTÃO 16 – Utilizando o navegador Mozilla
Firefox 16 (Português), é possível selecionar todo o
conteúdo de uma página. Para tanto, e utilizando
apenas o teclado, deve-se pressionar duas teclas
concomitantemente, quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

A) o alinhamento da palavra mencionada passa a
ser centralizado na vertical.
B) o alinhamento da palavra mencionada passa a
ser centralizado na horizontal.
C) o alinhamento do parágrafo onde se encontra a
palavra mencionada passa a ser centralizado.
D) o nível de recuo do parágrafo em que se encontra
a palavra mencionada é aumentado.
E) o nível de recuo do parágrafo em que se encontra
a palavra mencionada é diminuído.

QUESTÃO 19 – No menu ________ do editor de
textos Microsoft Word 2007, encontra-se o botão
Novo Comentário, que permite digitar comentários
acerca de um texto selecionado.

QUESTÃO 15 – Utilizando o navegador Mozilla
Firefox 16 (Português), é possível aumentar e
diminuir o zoom. Após aumentar e/ou diminuir o zoom
algumas vezes, o usuário decide voltar ao zoom
normal pressionando duas teclas concomitantemente,
quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 18 – Suponha a seguinte situação: (1) um
usuário abre o editor de textos Microsoft Word 2007 e
digita a palavra Fundatec; (2) seleciona apenas a

ALT e A
ALT e T
CTRL e A
CRTL e T
SHIFT e T

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do trecho acima.
A)
B)
C)
D)
E)

Correspondências
Exibição
Inserir
Referências
Revisão

QUESTÃO 20 – No Windows 7 Professional, se um
usuário
seleciona
um
arquivo,
pressiona
concomitantemente as teclas SHIFT e DEL, o que
ocorre?
A) Uma mensagem é mostrada, perguntando se
deseja excluir o arquivo permanentemente.
B) Uma mensagem é mostrada, perguntando se
deseja enviar o arquivo para lixeira.
C) O arquivo é excluído permanentemente, sem
perguntar nada ao usuário.
D) O arquivo é enviado para lixeira, sem perguntar
nada ao usuário.
E) O arquivo é movido para a área de transferência.

QUESTÃO 17 – Suponha a seguinte situação: (1) um
usuário abre o editor de textos Microsoft Word 2007 e
digita a palavra Fundatec; (2) seleciona apenas a
letra n; (3) clica duas vezes no botão
. Depois dos
três passos descritos, pode-se constatar que
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a letra n teve sua fonte aumentada.
foi aplicado negrito apenas na letra n.
foi aplicado negrito em toda a palavra.
o estilo da palavra foi modificado.
toda a palavra teve sua fonte aumentada.

Execução: Fundatec
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 21 – Referente ao desconto consignado
em folha de pagamento, de acordo com o Regime
Jurídico do Município de Gentil, é correto afirmar que:
A) É proibido o desconto relativo às consignações
facultativas na ficha financeira do servidor público
ativo, do aposentado ou do beneficiário de
pensão, em favor do consignatário.
B) Mediante autorização do Servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de
terceiros, a critério da administração e com a
reposição de custos, até o limite de trinta por cento
da remuneração.
C) Mediante autorização do Servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de
terceiros, a critério da administração e com a
reposição de custos, até o limite de cinquenta por
cento da remuneração.
D) É proibido o desconto relativo às consignações
compulsórias na ficha financeira do servidor
público ativo ou do beneficiário de pensão, em
favor do consignatário.
E) Considerando o rateio, para as folhas de
pagamento que possuem mais de um credor, a
margem consignável pode chegar até o limite de
sessenta por cento da remuneração do servidor.

QUESTÃO 22 – De acordo com o Regime Jurídico do
Município de Gentil, são beneficiários da pensão por
morte, na condição de dependentes do servidor:
I. O cônjuge ou companheiro e os filhos, de
qualquer condição, menores de 18 anos ou
inválidos.
II. As pessoas designadas que viviam na
dependência econômica do servidor, com até 21
anos ou maiores de 60 anos ou inválidos.
III. Os pais, desde que comprovem dependência
econômica do servidor.
IV. Os irmãos, menores de 18 anos e órfãos de pai e
sem padrasto, e os inválidos, enquanto durar a
invalidez,
que
comprovem
dependência
econômica do servidor.

QUESTÃO 23 – No Regime Jurídico do Município de
Gentil está aposto que em relação à remoção e ao
deslocamento do servidor de uma repartição para
outra
A) a remoção poderá ocorrer a pedido, atendida a
conveniência do serviço ou de ofício, no interesse
da administração.
B) não será aprovada a remoção de servidor que faz
parte do quadro de pessoal do Município há mais
de dez anos.
C) a remoção somente será autorizada para os
servidores que atuam no município há mais de
seis anos.
D) a remoção poderá ser realizada por qualquer
servidor, a qualquer tempo, desde que seja
solicitada com antecedência mínima de um ano.
E) não está prevista a remoção de servidores de uma
repartição a outra no Município de Gentil, porque é
considerada para tal prática a quantidade de
servidores do quadro de pessoal.

QUESTÃO 24 – Conforme estabelecido na Lei
Orgânica do Município de Gentil, compete ao
Município, no exercício de sua autonomia, dentre
outros, EXCETO:
A) Desapropriar, por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, nos casos
previstos em lei, exceto para reforma agrária.
B) Instituir imposto para patrimônio, renda ou
serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
de Leis.
C) Estabelecer normas de prevenção de controle de
ruídos da poluição, do meio ambiente, do espaço
aéreo e das águas.
D) Conceder, permitir e fiscalizar os serviços de
transportes coletivos, táxis e outros; fixar suas
tarifas, itinerários, pontos de estacionamentos e
paradas, e nestas construir abrigos de proteção.
E) Regulamentar e fiscalizar a instalação e o
funcionamento dos elevadores.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 25 – Ao Poder Público compete, nos
termos da lei, organizar a seguridade social com base
nos seguintes objetivos, dentre outros:
I. Seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
II. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
III. Equidade na forma de participação no custeio.
IV. Diversidade da base de financiamento.
Quais estão corretos?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26 – Quanto ao poder legislativo do
Município de Gentil, é correto afirmar que:
A) O presidente da Câmara vota somente quando
houver empate, quando a matéria exigir presença
de dois terços e nas votações secretas.
B) Nas sessões legislativas extraordinárias, a câmara
poderá deliberar sobre qualquer assunto que
esteja pendente e/ou sugerido pelo presidente.
C) As sessões da Câmara são públicas, e o voto é
secreto.
D) Para as reuniões extraordinárias, a convocação
dos vereadores deve ser realizada através de
telegrama ou carta registrada.
E) A Câmara não possui autonomia para criar
comissão parlamentar de inquérito, sendo esta
uma atribuição exclusiva do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 27 – De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Gentil, quanto ao Prefeito e VicePrefeito, é correto afirmar que:
A) Em caso de impedimento do Prefeito, este será
automaticamente substituído pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores.
B) A eleição deve realizar-se até 100 (cem) dias
antes do término do mandato daquele a quem
devam suceder.
C) A eleição deve realizar-se até 120 (cento e vinte)
dias antes do término do mandato daquele a quem
devam suceder.
D) Se o Prefeito e o Vice-Prefeito não tomarem posse
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
fixada, o cargo será declarado vago pela Câmara
de Vereadores, salvo motivo justo e comprovado.
E) Se o Prefeito e o Vice-Prefeito não tomarem posse
no prazo de 10 (dez) dias contados da data fixada,
o cargo será declarado vago pela Câmara de
Vereadores, salvo motivo justo e comprovado.

QUESTÃO 28 – De acordo com o Regime Jurídico do
Município de Gentil em relação à Licença a gestante,
adotante e paternidade, é correto afirmar que,
EXCETO:
A) A licença deverá ter início no primeiro dia do nono
mês de gestação, salvo antecipação por
prescrição médica.
B) No caso de natimorto, decorridos trinta dias do
evento, a servidora será submetida a exame
médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.
C) À servidora que adotar criança com mais de um
ano até sete anos de idade, serão concedidos
sessenta dias de licença remunerada para
ajustamento do adotado ao novo lar.
D) Será concedida, mediante laudo médico, licença à
servidora gestante, por cento e vinte dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
E) No caso de nascimento prematuro, a licença terá
início a partir do parto.

QUESTÃO 29 – Da educação e das receitas
resultantes de impostos do Município de Gentil, é
determinado através da Lei Orgânica Municipal que:
A) O Município aplicará, anualmente, trinta e cinco
por cento (35%), no mínimo, das receitas
resultantes de impostos, na manutenção e no
desenvolvimento de ensino Público Municipal.
B) O Município aplicará, anualmente, vinte e cinco
por cento (25%), no mínimo, das receitas
resultantes de impostos, na manutenção e no
desenvolvimento de ensino Público Municipal.
C) Transcorridos trinta (30) dias úteis do pedido de
vaga, incorrerá em responsabilidade administrativa
a autoridade municipal competente que não
garantir, ao interessado devidamente habilitado, o
acesso à escola fundamental.
D) Transcorridos sessenta (60) dias úteis do pedido
de
vaga,
incorrerá
em
responsabilidade
administrativa a autoridade municipal competente
que não garantir, ao interessado devidamente
habilitado, o acesso à escola fundamental.
E) É proibido aos professores e funcionários
organizarem-se em todos os estabelecimentos
Municipais de ensino, através de associações,
grêmios e outras formas.
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QUESTÃO 30 – Embasada na Constituição Federal,
analise as afirmativas abaixo, assinalando V, para
verdadeiro, e F, para falso.
A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais,
dentre outras:
( ) Da folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício.
( ) Da receita ou do faturamento.
( ) Do lucro.
( ) Do aposentado e do pensionista, cuja contribuição
foi concedida pelo regime geral.
( ) Sobre a receita de concursos de prognósticos.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

dos

V – V – V – F – F.
F – F – F – F – F.
V – F – V – V – V.
V – V – V – F – V.
F – F – F – V – V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 34 – Em relação à síndrome
patelofemoral, analise as assertivas a seguir:

QUESTÃO
31
–
Assinale
a
alternativa
correspondente à resolução do CREFITO que dispõe
sobre a atribuição do exercício da responsabilidade
técnica nos campos assistenciais da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional.
A)
B)
C)
D)
E)

Resolução Coffito -131.
Resolução Coffito -139.
Resolução Coffito -189.
Resolução Coffito -10.
Resolução Coffito - 59.

I. O quadríceps é um grande estabilizador
dinâmico inervado pelo nervo femoral.
II. As forças entre o ligamento da patela e o
músculo quadríceps são iguais em toda a
amplitude de movimento (ADM) do joelho.
III. O vasto medial oblíquo (VMO) é incapaz de
produzir qualquer extensão do joelho sozinho,
mas exerce função importante realizando
contenção dinâmica contra forças que poderiam
deslocar a patela lateralmente.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 32 – O que determina a Lei nº 8.856/94?
A) Esta lei regula em todo o território nacional as
ações e os serviços de saúde, executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de
direito Público ou privado.
B) Determina a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional com a incumbência de fiscalizar o
exercício das profissões de Fisioterapeuta e
Terapeuta Ocupacional.
C) Provê sobre as profissões de Fisioterapeuta e
Terapeuta Ocupacional.
D) Dispõe sobre o registro de empresa nas entidades
fiscalizadoras do exercício de profissões.
E) Determina que os profissionais Fisioterapeuta e
Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à
prestação máxima de 30 horas semanais de
trabalho.

QUESTÃO 33 – O grupo muscular formador da “pata
de ganso” afeta a estabilidade patelar de forma
dinâmica pelo fato de controlar a Rotação Interna e
Externa da tíbia, o que pode influenciar de maneira
significativa o deslocamento da patela.
Assinale a alternativa que se refere aos músculos que
compõem a “pata de ganso”.
A)
B)
C)
D)
E)

Semimembranoso, bíceps femural e grácil.
Semimembranoso, grácil e sartório.
Semitendinoso, reto femural e sartório.
Semitendinoso, grácil e sartório.
Bíceps femural, reto femural e grácil.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 35 – Qual das patologias abaixo citadas
se caracteriza pela compressão do nervo ulnar?
A)
B)
C)
D)
E)

Tenossinovite.
Tendinite.
Síndrome do Túnel de Guyon.
Síndrome do Desfiladeiro Torácico.
Síndrome do Túnel do Carpo.

QUESTÃO 36 – Em relação aos componentes do
músculo esquelético, é correto afirmar que:
A) Colágeno é uma proteína abundante no tecido
conjuntivo que se funde para formar microfibrilas,
porém essas microfibrilas são tão fracas que não
suportam a carga tênsil.
B) Os ligamentos apresentam muita vascularização e
são compostos apenas por elastina, favorecendo o
movimento.
C) O tecido cartilaginoso fica mais quebradiço e
menos capaz de resistir carga tênsil, torcionais e
de compressão com o envelhecimento pela
diminuição do aporte de água neste tecido.
D) A sinóvia é pouco vascularizada e inervada, o que
dificulta o diagnóstico de uma sinovite e bursite.
E) A fáscia envolve apenas órgãos no tórax, no
abdome e na pelve, estando localizada somente
profundamente.
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QUESTÃO 37 – No que se refere ao exame físico do
paciente, avalie as seguintes assertivas:

QUESTÃO 39 – No que se refere à paralisia cerebral
podemos dizer que:

I. Ao realizar o teste dos movimentos passivos, é
necessário deixar o
paciente relaxado,
colocando-o em uma posição segura e
confortável.
II. A observação de como se encontra o paciente
na sala de espera, o sentar, o levantar e o
caminhar fornecem dados importantes a respeito
do estado geral do paciente.
III. Os músculos devem ser palpados, verificando-se
áreas de espasmo, de sensibilidade, e, na
palpação de pontos de gatilhos no músculo, a
dor pode ser irradiada para um local mais
distante do corpo.

I. A contratura muscular consiste no encurtamento
de fibras devido à redução de sarcômeros ao
longo de seu comprimento.
II. Crianças portadoras de paralisia cerebral
apresentam dificuldades para se organizarem
frente à ação da gravidade, devido à alteração
do tônus e à falha dos mecanismos de controle
postural.
III. O Sistema Nervoso Central da criança de pouca
idade não possui uma boa plasticidade, dessa
forma,
a
precocidade
do
atendimento
multidisciplinar não trará benefícios aos bebês
com
alterações
no
desenvolvimento
neuropsicomotor.

Quais estão corretas?
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa correta no que
se refere à abordagem sistêmica das correntes de
estimulação elétrica.
A) A estimulação elétrica neuromuscular (EEMM)
pode reduzir a incidência de trombose venosa
profunda, pois se for aplicada nas extremidades
inferiores, as contrações musculares forçam os
fluidos para fora dos espaços intersticiais
ajudando o retorno venoso e linfático ao coração.
B) A corrente interferencial (CI) não apresenta
benefício na musculatura do assoalho pélvico
após a gravidez e nem em caso de incontinência
urinária.
C) A estimulação elétrica nervosa transcutânea
interfere no sistema cardiopulmonar diminuindo as
demandas do débito cardíaco e o volume sistólico,
minimizando, dessa forma, o retorno venoso
linfático ao coração.
D) A eficácia da iontoforese independe da medicação
administrada para transferência iônica, não
apresentando efeitos colaterais em gestantes e
nem em pacientes com marca-passo não
blindado.
E) O biofeedback diminui o controle neuromuscular,
resultando na diminuição da velocidade de
estimulação e recrutamento de unidades motoras
ao músculo-alvo.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa correta que
cita as partes fundamentais de um arco reflexo
simples.
A) Um neurônio aferente que conduz impulsos
motores até a medula espinhal, e um neurônio
eferente que conduz impulsos sensoriais da
medula espinhal até o músculo.
B) Um receptor no músculo que gera impulso
nervoso, um neurônio aferente que conduz o
impulso sensorial do receptor até a medula
espinhal, um neurônio eferente que conduz
impulsos motores da medula espinhal para fibras
extrafusais e o músculo que responde aos
impulsos.
C) Um receptor no músculo que conduz impulso
nervoso, um neurônio eferente que conduz o
impulso sensorial do receptor até a medula
espinhal, um neurônio aferente que conduz
impulsos motores da medula espinhal até o
músculo.
D) Um receptor no músculo que conduz impulso
nervoso, um neurônio aferente que conduz o
impulso até o cerebelo, indo em direção ao córtex
motor, um neurônio eferente que conduz o impulso
sensorial até o músculo que responde ao estímulo.
E) Um neurônio eferente conduz o impulso até o
tronco cerebral, um neurônio aferente recebe o
impulso do tronco cerebral e conduz para um
neurônio motor primário, um neurônio motor
secundário recebe o impulso e envia para fibras
extrafusais do músculo que responde ao estímulo.
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