PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012
FISIOTERAPEUTA
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________
RG:____________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA:_________________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1.
2.

3.

4.

5.

Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões
de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma é a correta. Assinale-a.
Examine se a prova está completa, com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação
deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após
esse
tempo,
qualquer
reclamação
será
desconsiderada.
Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início
da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual
será o único documento válido para a correção da
prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e
número de inscrição estão corretos. Reclame
imediatamente se houver discrepância.
O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção
ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá
substituição por erro do candidato. Marque sua
resposta
pintando
completamente
o
espaço
correspondente à alternativa de sua opção.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
Ex.:
6.

7.

8.
9.

A

B

C

D

E

A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão
computadas questões não assinaladas.
Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre os
candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
na
desclassificação do candidato(a).
Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará na eliminação de ambos do certame.
Não será permitido ao candidato, durante a realização
das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos

a)

b)
16.

em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas
etc.
É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o período
de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato
cujo aparelho celular tocar será sumariamente
eliminado do certame.
Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
O Candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, fornecido pela
ORGANIZADORA.
Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal
de sala juntamente com o Cartão-Resposta
(devidamente assinado) e para os candidatos que
farão Prova Discursiva/Produção Textual a Prova
Discursiva/Produção
Textual.
Não
esqueça,
também, de assinar a folha de frequência.
Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h
e término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá
ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas
do início da prova.
Para
os
candidatos
que
farão
Prova
Discursiva/Produção Textual, na última folha do
caderno de questões, há a folha de rascunho para
redação que poderá ser usado para a produção de
seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha
definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu
número de inscrição – no campo próprio – e sua
produção, pois qualquer registro, como oração,
nomes, nome do candidato etc., anula a redação.
A folha de texto definitivo será o único documento
válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção
Textual. A folha para rascunho no caderno de provas
é de preenchimento facultativo e não valerá para tal
finalidade.
A folha de texto definitivo não será substituída por
erro de preenchimento do candidato.
A divulgação do gabarito preliminar será em 48
(quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das
provas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
LEIA O TEXO 1 E RESPONDA AS QUESTÕES
DE 1 A 3.
TEXTO 1
O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
Como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias,
mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?

Intransitivo:
Teadoro, Teodora.
4.

Manuel Bandeira – Antologia poética
Quantas formas verbais há no texto?

a)
b)
c)
d)
e)

Sete.
Seis.
Oito.
Nove.
Cinco.

5.

Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE
a classe gramatical da palavra que, no terceiro
verso:

a)
b)
c)
d)
e)

É uma conjunção integrante.
É um pronome oblíquo.
É uma conjunção aditiva.
É um pronome relativo.
É um pronome demonstrativo.

6.

O poeta inventou o verbo “teadorar –
intransitivo”. Marque a opção em que todos os
verbos têm a mesma regência do verbo criado
pelo autor:

a)
b)
c)
d)
e)

Abandonar, responder e chegar.
Morar, chegar e comparecer.
Pisar, obedecer e ir.
Acreditar, morar e chegar.
Vender, chorar e viver.

(Melo Neto, J.C. obra completa – fragmento).
1.

A palavra que resume o objetivo geral do texto
é:

a)
b)
c)
d)
e)

Família.
Identificação.
Descrição.
Sobrevivência.
Mudança.

2.

De acordo com o texto, marque a opção
INCORRETA:

a)

O coronel Zacarias teve filhos com muitas
mulheres.
Severino é nome de santo.
Há muitas mulheres chamadas Maria.
O pai de Severino já morreu.
Quanto mais Severino se define, mais se
individualiza.

b)
c)
d)
e)
3.

a)
b)
c)
d)
e)

TEXTO 3

No verso “mas isso ainda diz pouco”, o
conectivo, mas, pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por:
Embora.
Porque.
Contudo.
Conforme.
Para que.

Dirigir um carro é o sonho de todo adolescente. Na
opinião de psicólogos e especialistas de trânsito, no
entanto, os jovens entre 15 e 17 anos ainda não estão
preparados para pegar no volante.
7.

Ao ler o fragmento acima, pode-se inferir que:

a)
b)

Todo adolescente pode dirigir um carro.
Aos 16 anos, os jovens estão preparados para
dirigir.
Só após os 17 anos, os jovens estariam preparados
para dirigir.
Para pegar no volante é preciso ter, no mínimo, 17
anos.
Os psicólogos impedem os adolescentes de
dirigirem.

c)
d)
e)

LEIA O TEXTO 2 E RESPONDA AS QUESTÕES
DE 4 A 6.
TEXTO 2
Neologismo
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
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8.

Sobre o texto 4 é CORRETO afirmar que:

a)
b)

Há uma crítica às leis brasileiras.
As leis brasileiras são mais rígidas que as de outros
países.
No Brasil não há leis.
Todos os criminosos são punidos no Brasil.
Há uma crítica ao sistema carcerário brasileiro.

c)
d)
e)
9.

I.
II.
III.
IV.
a)
b)
c)
d)
e)

Analise as frases a seguir e marque a opção que
as
preenche
CORRETAMENTE
e
RESPECTIVAMENTE.
Aproveitou a _____________ para expandir as
atividades comerciais.
As medidas econômicas não ____________ efeito.
É possível que lhe ____________ os direitos
políticos.
Continua ______________ o perigo de falência.

b)

1- O funcionário suspeito de corrupção custou a ser
demitido pelo chefe.
2- O chefe custou a demitir o funcionário suspeito
de corrupção.

c)

1 - O funcionário suspeito de corrupção quer ser
demitido pelo chefe.
2 - O chefe quer demitir o funcionário suspeito de
corrupção.

d)

1- O funcionário suspeito de corrupção tentou ser
demitido pelo chefe.
2 – O chefe tentou demitir o funcionário suspeito de
corrupção.

e)

1 – O funcionário suspeito de corrupção gostaria de
ser demitido pelo chefe.
2 – O chefe gostaria de demitir o funcionário
suspeito de corrupção.

13. Leia as manchetes escritas por dois jornais
(Jornal A e Jornal B) após um jogo entre
Corinthians e Flamengo:

conjectura – surtiram – cacem – iminente.
conjuntura – sortiram – cassem – eminente.
conjuntura – surtiram – cassem – iminente.
conjectura – sortiram – cacem – iminente.
conjuntura – surtiram - cassem – eminente.

JORNAL A
“Corinthians derrota Flamengo no Maracanã”.

10. Marque a opção que contém a maneira
CORRETA, considerando o uso da vírgula:
a)
b)
c)
d)
e)

José naquela época, operava com os seguintes
bancos: Itaú, Bradesco e Banespa.
O homem isolado e livre, é uma ficção.
Caro amigo, não se esqueça de rever, com cuidado
os textos redigidos há pouco.
O programa deverá incluir no futuro terminais e
micro.
O orçamento, o ajuste fiscal, a arrecadação foram,
na reunião de hoje, discutidos pelos técnicos.

11. Analise a correspondência entre o adjetivo e a
locução adjetiva:
I.
II.
III.
IV.
V.

pelo

Corinthians

no

Sobre a leitura das duas manchetes pode-se
inferir que:
a)
b)
c)

e)

O jornal B deu mais destaque ao Corinthians, já o A
deu mais destaque ao Flamengo.
No jornal A, a frase está na voz passiva enquanto
no B a frase está na voz ativa.
Considerando apenas a informação veiculada, as
duas manchetes dão a mesma notícia.
O jornal A circula, mais provavelmente, no Rio de
Janeiro.
O uso da voz ativa ou passiva não altera em nada
as manchetes.
TEXTO 5

a(s)

II - III.
I – II – III – IV - V.
II – III - V.
V.
I – III.

12. Leia as frases abaixo e indique em que opção a
forma passiva apresentada em 1 conserva as
mesmas relações de sentido da forma ativa
apresentada em 2:
a)

“Flamengo é derrotado
Maracanã”.

d)

Austral – do sul.
Fluvial – de chuva
Pluvial – de rio.
Plúmbeo – chumbo.
Sideral – de astro.
Marque
a
opção
que
apresenta
correspondência(S) CORRETA(S):

a)
b)
c)
d)
e)

JORNAL B

1- O funcionário suspeito de corrupção pretende ser
demitido pelo chefe.
2- O chefe pretende demitir o funcionário suspeito
de corrupção.

Certa ocasião, o Flamengo contratou um novo goleiro.
Em sua primeira entrevista à imprensa, já como
integrante do time, o jogador disse:
“Todo mundo sonha em vestir a camisa do Flamengo.
Quem fala que não é mentira. E nada melhor do que
colocar esse sonho em prática.”
14. A frase destacada, quando expressa por meio
da linguagem oral, apresenta mais clareza, pois
o falante faz uso de pausas e da entonação.
Para dar maior clareza à frase escrita, sem
alterar o sentido pretendido pelo jogador, qual
das alterações a seguir seria a mais
conveniente?
a)
b)

Eliminar o advérbio e acrescentar um ponto de
interrogação no final da frase.
Acrescentar uma vírgula depois de fala.
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c)
d)
e)

Acrescentar um ponto de interrogação no final da
frase.
Acrescentar uma barra (/) depois de fala e pôr
aspas no advérbio.
Acrescentar, em uma posição conveniente da frase,
a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por
um adjetivo derivado dele.

15. O prefixo de IRREGULAR difere semanticamente
do prefixo de:
a)
b)
c)
d)
e)

Intolerância.
Anormalidade.
Ilimitado.
Desumano.
Imigrante.





Em um congresso de farmacêuticos estão
presentes 1000 profissionais, entre homens e
mulheres;
Destes, 30% fumam;
De todas as mulheres, 60% fumam;
De todos os homens, 20% também fumam.

Qual é o número de mulheres que não fumam?
a)
b)
c)
d)
e)

150.
100.
200
250.
300.

17. A = (50%)², B =

100%

e C =

1 , pode-se
400%

6%.
4,5%.
5%.
7%.
8%.

21. Se 8 homens, trabalhando 10 dias, durante 8
horas diárias, fazem 2/5 de uma obra, quantos
dias serão necessários para 10 homens,
trabalhando 6 horas por dia, terminarem o resto
da obra?
a)
b)
c)
d)
e)

16.
12.
14.
13.
9.





Foi realizada uma pesquisa com 200 professores
universitários, destes:
40% são professores de Física;
45% são professores de Matemática;
5% são professores dos dois cursos.

Dos professores
afirmar que:

A < B e A < C.
A < B e A = C.
A > B e A > C.
A = 25, B = 0,1 e C = 1 / 4.
A = 25, B = 1 e C = 25%.

18%.
30%.
22,5%.
10%.
75%.

20. Um empréstimo de R$ 8.000, durante 3 meses,
rende juros de R$ 1.200. Sabendo disso, qual é a
taxa mensal do empréstimo?



a)
b)
c)

18. No município de Capistrano, o total de crianças
com
idade
para
frequentar
o
Ensino
Fundamental (2º ao 9º ano) corresponde a 30%
da população. Sabe-se que, 20% dessas
crianças estão fora da escola e que 25% dos
jovens
dessa
faixa
etária,
que
estão
matriculados
em
escolas
de
Ensino
Fundamental, são atendidos pela rede privada
de ensino. Qual é a porcentagem da população
total dessa cidade que é atendida pela rede
pública de Ensino Fundamental?
a)
b)
c)
d)
e)

7.500.
6.000.
8.000.
6.200.
9.600.

22. Analise os dados a seguir:

afirmar que :
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

16. Analise os dados a seguir:


19. Calcule os juros produzidos por R$ 80.000 ao
fim de 300 dias sendo a taxa anual de 12%.
Marque a opção CORRETA:

d)
e)

entrevistados,

é

INCORRETO

60 professores ensinam apenas no curso de
Matemática.
30 professores ensinam nos dois cursos.
60 professores não ensinam em nenhum dos dois
cursos.
141 professores ensinam no curso de Matemática
ou no curso de Física.
50 professores ensinam apenas no curso de Física.

23. No ginásio municipal de Capistrano existem 9
refletores localizados em pontos distintos da
quadra. De quantas maneiras essa quadra pode
ser iluminada?
a)
b)
c)
d)
e)

562.
561.
513.
511.
512.

24. Um capital, aplicado a juros simples, triplicará
em 5 anos se a taxa anual for de:
a)

30%.
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b)
c)
d)
e)

40%.
50%.
73%.
100%.

e)

30. Em um conjunto de 100 observações numéricas,
podemos afirmar que:

25. Uma
empresa
multinacional
tem
750
funcionários, e para o almoço dos mesmos
comprou marmitas individuais suficientes para
25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500
funcionários, a quantidade de marmitas
adquiridas seria suficiente para quantos dias?
a)
b)
c)
d)
e)

10.
15.
20.
25.
30.

26. No quadro abaixo os números foram colocados
nas células obedecendo a um determinado
padrão:
16 34 27 X
13 19 28 42
29 15 55 66
Seguindo esse padrão, qual deve ser o número X?
a)
b)
c)
d)
e)

X > 100.
90 < X < 100.
80 < X < 90.
70 < X < 80.
X < 70.

2h 30 min.
2h 45 min.
3h.
3h 15 min.
3h 30 min.

Jenipapo e Kanynde.
Jenipapo e Tupi.
Tapera e Jenipapo.
Guarani e Kanynde.
Tapajós e Jenipapo.

32. De acordo com o Censo de 2010 o número de
habitantes
de
Capistrano
é
de
aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)

e)

10.067.
15.900.
15.980.
17.063.
18.065.
pontos cardeais, os
de Capistrano estão

Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Aratuba - A
Leste: Itapiúna - A Oeste: Baturité.
Ao Norte: Itapiúna - Ao Sul: Aratuba - A Leste:
Baturité - A Oeste: Mulungu.
Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A
Leste: Baturité - A Oeste: Aratuba.
Ao Norte: Mulungu - Ao Sul: Baturité - A Leste:
Aratuba - A Oeste: Itapiúna.
Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A
Leste: Aratuba - A Oeste: Baturité.

34. Os recém-eleitos presidentes da câmara dos
Deputados e do Senado, ambos do PMDB que
tiveram seus nomes associados a escândalos
de corrupção são:
a)
b)
c)
d)
e)

2m e 9 m.
5m e 12m.
3,5m e 10,5m.
3m e 10m.
5m e 10m.

7,9; 7,8; 7,2.
7,3; 7,8; 7,9.
7,8; 7,8; 7,9.
7,2; 7,8; 7,9.

a)
b)
c)
d)
e)

d)

29. As notas de um candidato em suas provas de
um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A
nota média, a nota mediana e a nota modal
desse aluno, são respectivamente:
a)
b)
c)
d)

A média aritmética é maior que a mediana.
A mediana é maior que a moda.
50% dos valores estão acima da média aritmética.
50% dos valores estão abaixo da mediana.
25% dos valores estão entre a moda e a mediana

31. Quais índios habitavam as terras entre Maciço
de Baturité e as margens do Rio Choró?

a)

28. Calcular as dimensões de uma sala retangular,
sabendo-se que a sua diferença é de 7 metros e
que aumentando de 2 metros cada uma delas a
área dobra de valor:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

33. Com relação aos
municípios vizinhos
localizados:

27. Seis torneiras de mesma vazão enchem um
tanque em quatro horas. Oito dessas torneiras
enchem o mesmo tanque em quanto tempo?
a)
b)
c)
d)
e)

7,8; 7,9; 7,2.

Rose de Freitas e Pedro Taques.
Pedro Taques e Henrique Eduardo Alves.
Rose de Freitas e Renan Calheiros.
Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros.
Renan Calheiros e Jose Sarney

35. "Como pai, lamento pelas vítimas de Santa
Maria, e sinto a imensa dor dos seus pais.
Como engenheiro, lamento pela, quase
generalizada, falta de sistemas adequados de
prevenção e segurança contra incêndio e pânico
em locais de acesso público em todo o Brasil.
É preciso utilizar a engenharia e a tecnologia
para a segurança e melhor qualidade de vida
para o cidadão. Grande parte das tragédias não
ocorre por falha técnica, mas por falta da
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técnica”.
Além da locução vale a ação. A maior
homenagem às vítimas dessa tragédia seria
uma campanha nacional para inspeção e
implantação dos sistemas contra incêndio e
pânico. Paulo Cesar Bastos).
(Revista Veja - Carta ao Leitor 13 de fevereiro de 2013)

c)

d)

Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V)
para as VERDADEIRAS e (F) para as falsas.
(
(
(
(

) Essa tragédia ocorreu no estado do Rio Grande do
Sul.
) O local da tragédia foi a Boate KISS.
) Já ocorreram mais de duzentas mortes.
) Somente a Força Nacional do SUS (FN-SUS)
atuou no atendimento as vitimas da tragédia do
(RS).
Marque a opção que apresenta a sequeência
CORRETA:

a)
b)
c)
d)
e)

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

36. ”Declaro renunciar ao ministério de Bispo de
Roma, Sucessor de São Pedro, a mim
concedido pelas mãos dos cardeais em 19 de
abril de 2005, de modo que, a partir de 28 de
fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma,
a sede de São Pedro, estará vaga e deverá ser
convocado, a quem compete, o conclave para a
eleição do novo Sumo Pontífice”.

e)

38. No dia 15 de fevereiro do ano vigente, o maior
meteoro a atingir a Terra em 100 anos chocouse no solo da:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Joseph Ratzinger.
Karol Wojtyla.
Albino Luciani.
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini.
Angelo Giuseppe Roncalli

37. No dia 11 de fevereiro, o papa Bento XVI, que
tem 85 anos, anunciou que vai renunciar ao
pontificado no dia 28 de fevereiro devido à idade
avançada, por “não ter mais forças para exercer
o cargo”.
(Jornal Diário do Nordeste – 12/02/2013)
Em relação a renúncia e ao processo de
sucessão do Papa Bento XVI, marque a opção
INCORRETA.
a)

b)

O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em latim,
a língua morta perpetuada em idioma oficial da
Igreja Católica.
Conclave (do latim cum clave, que significa com
chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos
cardeais para eleger o Papa. Os cardeais

Bélgica.
Argentina.
Nicarágua.
Rússia.
Noruega.

39. A nova “Lei Seca” chega com mais rigor, mais
que punir, seu objetivo é reduzir o número de
tragédias nas ruas, avenidas e estradas.
Com relação ás novas regras da “Lei Seca”,
analise as afirmativas a seguir colocando (V)
para as afirmativas VERDADEIRAS e ( F) para as
falsas:
(

(Revista Veja de 20/02/2013, pg.76)
Essas palavras foram proferidas por:

permanecem incomunicáveis com o exterior até
haver um Papa escolhido.
A renúncia de um papa está prevista no Código de
Direito Canônico, artigo 332.2, no qual estabelece
que, para ter validade, é preciso que seja de livre e
espontânea vontade e não precisa ser aceita por
ninguém.
Na história da igreja católica já ocorreram renúncias
de outros papas. O último pontífice a renunciar por
vontade própria foi Celestino V, em 1294, após
apenas cinco meses de pontificado.
A notícia da renúncia do Papa não foi surpresa para
os católicos que já esperavam esse acontecimento
devido a problemas de saúde apresentados pelo
Sumo Pontífice.

(

(

(

) O condutor autuado será obrigado a pagar multa
de R$ 1.915,40, a habilitação será retida por um
ano, e havendo reincidência no período de um ano,
a multa será de R$ 3.830,80.
) O condutor autuado pagará multa de R$ 957,70,
terá suspenso o direito de dirigir por um ano, o
veículo será retido e a habilitação será recolhida.
) Para caracterização da infração, através do exame
de sangue, qualquer concentração de álcool
registrada, tipifica a infração, ou seja, a tolerância é
zero.
) Para enquadrar motoristas na infração ou crime de
direção alcoolizada, podem ser comprovados
mediante teste no etílico, exame clínico, perícia,
vídeos, testemunhas ou outros meios atestados
admitidos em direito, observada a contraprova.
Marque a opção que apresenta a sequência
CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

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

40. “As obras do Rio São Francisco, foram iniciadas
em 2007. Ao longo do sertão nordestino, por
onde os novos braços do rio passarão, ainda há
traços de abandono de obras, canteiros
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desmobilizados, mas a retomada já é percebida
e novos trabalhos estão sendo contratados”.
(Jornal Diário do Nordeste – 17/02/2013)
Sobre as transposições das águas do Rio São
Francisco, analise as afirmativas a seguir e
marque a opção INCORRETA.
a)
b)

c)

d)
e)

No primeiro mandato do governo Lula, o projeto foi
retomado e, finalmente saiu do papel em 2007.
Cinco anos depois do início das obras. O ministro
da Integração Nacional garante que as obras serão
concluídas e inauguradas em sua totalidade.
É um projeto do Governo Federal sob a
responsabilidade do Ministério da Integração
Nacional.
A expectativa é que o projeto atenda à 12 milhões
de habitantes por onde passar.
As transposições das águas do Rio São Francisco
em nada vai diminuir o sofrimento dos nordestinos,
causado pela seca.

a)
b)
c)
d)
e)

43. O alongamento envolve a aplicação de força,
manual ou mecânica, para alongar (prolongar)
estruturas
que
foram
encurtadas
adaptativamente e são hipomóvesi. Sobre este
assunto assinale a afirmativa INCORRETA.
a)

b)

c)

d)

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41. Quando se verifica que a amplitude de
movimento passiva está limitada ou dolorosa,
indica-se
a
avaliação
dos
movimentos
artrocinemáticos. Com relação aos tipos de
movimentos da artrocinemática, marque a
opção CORRETA:
a)
b)

c)
d)
e)

O deslizamento é um movimento de rotação em
torno de um ponto fixo ou eixo.
O rolamento é um movimento rotatório similar à
base de uma cadeira de balanço rolando sobre o
piso.
O giro é um movimento de translação de uma
superfície que escorrega sobre a outra.
O rolamento é um movimento de rotação em torno
de um ponto fixo ou eixo.
A flexão faz relação com o plano sagital e o eixo
transversal.

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

e)

O alongamento balístico envolve o uso de um
alongamento intermitente com carga baixa e muita
duração.
O alongamento estático se refere a um método de
alongamento no qual o músculo é lentamente
alongado para a tolerância e a posição final.
A manutenção da posição na sua amplitude final
máxima resulta no disparo dos órgãos tendinosos
de Golgi, causando a inibição autogênica.
O alongamento facilitado se refere ao uso das
técnicas de inibição neuromuscular para relaxar
(inibir) e alongar músculos quando usados junto
com o estiramento.
O contrair-relaxar e manter-relaxar são técnicas de
alongamento
facilitado
de
Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (PNF).

44. Assinale a opção cujos vocábulos preencham,
respectivamente, as lacunas em:
“As __________ são usadas com maior
frequência para melhorar o equilíbrio e aliviar
total ou parcialmente o apoio de peso sobre um
membro inferior. O modelo ____________ inclui
uma única haste, uma braçadeira para o
___________ e um apoio de mão.”
a)
b)
c)
d)
e)

Bengalas – quatro pontas – braço.
Muletas – axilar – antebraço.
Bengalas – com rodas – antebraço.
Muletas – axilar – braço.
Muletas – canadense – antebraço.

42. Muitos comprometimentos motores específicos
que impactam o movimento coordenado estão
associados a patologias cerebelares. Sobre os
comprometimentos
motores
analise
as
afirmações a seguir, assinalando (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS:

45. A Política Nacional de Humanização existe
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS
no cotidiano das práticas de atenção e gestão,
qualificando a saúde pública no Brasil e
incentivando trocas solidárias entre gestores,
trabalhadores e usuários. Seus princípios são:

(

a)

(
(

(

) A astenia é uma fraqueza muscular generalizada
associada às lesões cerebelares.
) A “fala escandida” é uma característica da disartria
cerebelar.
) A disdiadococinesia é o comprometimento da
habilidade de realizar movimentos alternantes de
maneira lenta.
) A dismetria é a habilidade de julgar a distancia ou
amplitude de um movimento.

b)
c)
d)
e)

Transversalidade; Indissociabilidade entre atenção
e gestão; Protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e coletivos.
Universalidade, Integralidade e Equidade.
Gestão participativa, dissociabilidade e autonomia
dos sujeitos e coletivos.
Corresponsabilidade,
universalidade
e
territorialização.
Autonomia dos sujeitos e coletivos, Gestão
participativa e dissociabilidade.

A sequência correta é:
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46. No corpo humano, ocorre uma elegante
sequência de eventos para garantir a cura de
lesões produzidas por um ferimento. Sobre as
fases da cicatrização, associe a Coluna B com a
Coluna A:
Coluna A
I.
II.
III.
IV.

Inflamação.
Proliferação.
Peso ao nascer, idade materna, diarreia.
Maturação/remodelamento.
Coluna B

(

(
(

(

) Ocorre angiogênese: novos vasos sanguíneos
crescem a partir das células endoteliais, capilares
frágeis crescem, formando o leito da ferida; o novo
tecido avermelhado e discretamente irregular é
chamado de tecido de granulação.
) O intervalo de tempo: aproximadamente 9 dias
após ocorrer o ferimento até 2 anos.
) O oxigênio é distribuído por meio de um fluxo
sanguíneo aumentado, para que as células
fagocíticas permaneçam vivas e funcionais.
) Com o passar do tempo o tecido da cicatriz
amadurece, sua coloração avermelhada muda,
variando de rósea a esbranquiçada, e sua textura
sobressalente e rígida passa a ser lisa e flexível.

II – III – II – I.
III – II – I – III.
II – III – I – III.
I – II – III – II.
I – III – II – II.

a)
b)
c)
d)
e)

Inspiratória, cadeia mestra anterior e inferior da
cintura escapular.
Inspiratória, cadeia mestra posterior, e lateral do
quadril.
Cadeia mestra posterior, anterior do braço e lateral
do quadril.
Cadeia mestra anterior, superior da cintura
escapular e anterior do braço.
Inspiratória, anterointerna de ombro e cadeia
mestra posterior.

48. O defeito da parede vaginal originado da
separação do septo retovaginal e do corpo
perineal, caracteriza:
a)
b)

(

(
(

) Na cadeia aberta o segmento distal se move no
espaço.
) Na cadeia fechada o segmento distal permanece
em contato com a superfície de apoio ou
estacionário.
) Na cadeia fechada à resistência é aplicada em um
único segmento em movimento.
) Na cadeia aberta a resistência é aplicada ao
segmento distal que se move.
Marque a opção que apresenta a sequência
CORRETA:

a)
b)
c)
d)
e)

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

50. A osteoartrite é um distúrbio degenerativo
crônico que afeta primeiramente a cartilagem
articular das articulações sinoviais, acabando
por levar a remodelamento e crescimento ósseo
nas margens das articulações. Identifique a
seguir a afirmativa CORRETA:
a)

47. A Reeducação Postural Global (RPG) utiliza-se
de tratamentos para fazer o alongamento de
cadeias musculares. Assim, é possível agrupar
as posturas de tratamento em quatro famílias.
Cada uma delas permite associar várias
“cadeias musculares”. A família de “Abertura de
ângulo coxofemoral com braços aduzidos”
alonga quais cadeias musculares?

Uretrocele.
Prolapso uterino.
Retocele.

49. Um método frequentemente utilizado para
classificar os movimentos e exercícios baseiase nos conceitos de “cadeia cinética aberta ou
fechada” e “cadeia cinemática aberta e
fechada”. Sobre esses exercícios analise as
afirmações a seguir, assinalando (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS:

(

Assinale a opção que apresenta a sequência
CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

c)
d)
e)

b)

c)
d)

e)

Os nódulos de Heberden são alargamento das
articulações interfalângicas proximais.
Com a degeneração, pode haver frouxidão capsular
decorrente de remodelamento ósseo e distensão
capsular,
levando
a
hipermobilidade
ou
instabilidade em alguns graus de movimento
articular.
Os nódulos de Bouchard são alargamentos das
articulações interfalângica distais.
Há uma diminuição da densidade de osso longo da
linha articular, com perda óssea cística e
osteoporose na metáfise adjacente.
Com a imobilização, ocorre uma lenta destruição da
cartilagem articular porque está é bastante banhada
pelo liquido sinovial em movimento e, assim é
privada do suprimento nutricional.

51. Fatores vasculares e mecânicos podem levar à
patologia nervosa. A dor é o sintoma mais
comum. As respostas sensoriais, relatadas
como dor ao alongamento ou parestesias ocorre
quando os tecidos estão na posição de
alongamento neural. Em relação aos testes e
técnicas de mobilização neural identifique a
afirmativa INCORRETA:

Enterocele.
Cistocele.
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a)

b)

c)

d)

e)

Nervo mediano – é benéfica ao examinar e tratar
sintomas relacionados à distribuição do nervo
mediano, problemas com depressão da cintura
escapular e síndrome do túnel do carpo.
Nervo radial – é importante quando se examina e
tratam sintomas relacionados à depressão da
cintura escapular, distribuição do nervo ulnar e
distúrbios como cotovelo de tenista e síndrome de
Quervaim.
Nervo ulnar - é importante quando os sintomas
estão relacionados às raízes nervosas de C5 e C6,
ao plexo braquial superior, ao nervo ulnar e a
distúrbios como epicondilite medial.
Nervo isquiático – a posição de tensão inclui
elevação da perna estendida com adução e rotação
interna do quadril e dorsiflexão do tornozelo.
Nervo femoral – a posição de tensão inclui decúbito
ventral com coluna neutra, quadril estendido até 0º
e joelho flexionado.

52. A postura é o resultado da disposição dos
diferentes segmentos corporais em equilíbrio
estável. Em relação aos dismorfismos posturais,
marque a opção incorreta:
a)
b)

c)

d)
e)

No plano sagital, os músculos espinhais são
lordosantes no nível lombar e nucal.
A retroversão da pelve causada por retração dos
músculos posteriores do quadril provoca uma
retificação lombar contrária à fisiologia lordosante
dos espinhais nesse nível.
O bloqueio inspiratório pode envolver o conjunto da
caixa torácica ou mais particularmente as seis
primeiras costelas (retração dos inspiratórios
acessórios) ou as seis últimas (bloqueio
diafragmático).
Entre as retrações posteriores podemos notar
joelho varo e pé cavo.
Pelo fato das inserções inferiores dos pilares do
diafragma serem orientas
verticalmente e
continuarem pelas inserções do psoas menor e
maior, sua tensão pode criar uma hiperlordose em
L4 e L5 (lordose diafragmática).

53. A corrente galvânica é uma corrente com fluxo
constante de elétrons em uma só direção. Ela
provoca uma série de efeitos no corpo humano
que podem ter ações em vários tipos de
tratamento. Em relação as características dos
polos identifique a afirmativa, CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

O pólo positivo provoca vasodilatação.
O pólo negativo promove uma reação ácida.
O pólo positivo aumenta a irritabilidade.
O pólo negativo hidrata os tecidos.
O pólo positivo libera hidrogênio.

54. A massagem faz uso de técnicas manuais que
promovem relaxamento, alívio da dor e
diminuição de edema. Quais dos exemplos a
seguir são técnicas de massagem?
a)
b)

Amassamento e iontoforese.
Pétrissage e fricção.

c)
d)
e)

Fluter e effleurage.
Fricção e huffing.
Fonoforese e deslizamento.

55. O joelho é uma articulação gínglimo com
rotação para fornecer o travamento. Quatro
ligamentos principais estabilizam o joelho. Os
dois ligamentos colaterais prendem o fêmur à
tíbia medial e lateralmente e os dois ligamentos
cruzados impedem o joelho de deslizar
indevidamente para frente ou para trás. Com
relação a esse tema, marque a opção CORRETA.
a)

O teste de gaveta anterior verifica a integridade do
ligamento cruzado posterior.
b) O ligamento cruzado posterior impede o
deslizamento indevido do joelho para frente.
c) O teste de gaveta posterior verifica a integridade do
ligamento cruzado posterior.
d) O ligamento cruzado anterior impede o
deslizamento indevido do joelho para trás.
e) O teste da gaveta posterior verifica a integridade
dos ligamentos colaterais.
56. Segundo o Art. 200 da Constituição Federal de
88, compete ao Sistema Único de Saúde, além
de outras atribuições, nos termos da lei:
a)

b)

c)
d)
e)

Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar
da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
Participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico.
Ordenar a formação de recursos humanos na área
de saúde.
Não participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

57. Articulação é a estrutura que favorece
movimentos. Elas são classificadas de acordo
com o grau de movimento. Segundo sua
classificação, assinale a afirmativa CORRETA:
a)
b)

c)

d)

e)

Sincondrose: são articulações que possuem grande
mobilidade, estão presentes nos ossos longos.
Sinostose: apresentam movimentos limitados, estão
presentes nas articulações esternocostal e são de
cartilagem hialina.
Diartrose: são articulações que não possuem
nenhum tipo de movimento, estão ligadas por tecido
ósseo e estão presentes entre ossos chatos de
pessoas velhas.
Sindesmose: são semelhantes às sincondroses
com movimentos limitados, mas o que liga os ossos
é o tecido conjuntivo. O qual está presente na
articulação tíbio-fibular inferior.
Sinartrose: quando possui muito movimento.

58. Os
incentivadores
respiratórios
são
exercitadores que tem como objetivo a
reexpansão
pulmonar.
Sobre
estes
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equipamentos,
INCORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

marque

a

afirmativa

Pode ser classificado como à fluxo ou à volume.
Incentivador à fluxo promove um turbilhamento
maior do que no à volume.
Diminuem o shunt e a hipoxia.
Voldyne é um tipo de incentivador à volume.
No respiron o fluxo não varia em função do tempo
do incentivo.

59. Sobre o Sistema Único de Saúde analise a
seguinte notícia:
Santa Maria: MS amplia leitos de UTI para atender os
pacientes.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou
durante entrevista coletiva realizada na noite desta
terça-feira (29), que foram liberados 30 leitos de
retaguarda de Unidade Terapia Intensiva (UTI) que
serão utilizados, caso necessário, pelas vítimas do
incêndio ocorrido em uma boate em Santa Maria (RS),
no último domingo (27). O ministro reforçou a
importância das pessoas que tiveram contato com a
fumaça a ficarem atentas a alguns sintomas.
Padilha disse que há 81 pacientes internados na UTI,
em ventilação mecânica, sendo 75 em estado crítico.
Destes, 54 estão internados em hospitais de Porto
Alegre e de Canoas e 27 permanecem em Santa Maria.
O total de pacientes internados já chega a 123.
Ainda segundo o ministro, a situação de 75 pacientes
internados em estado grave é o que mais preocupa. “A
evolução desses pacientes é a principal preocupação
dos profissionais da FN-SUS, dos profissionais de
saúde dos hospitais de referência onde estão os
pacientes. Do final da tarde de ontem (28) até esta
terça-feira, alguns evoluíram bem saindo da intubação,
mas outros pacientes evoluíram para a ventilação
mecânica”.

equipe de saúde,
INCORRETA:
a)
b)

c)

d)
e)

Marque a opção que apresenta a afirmativa
CORRETA.

b)

c)

d)
e)

a

afirmativa

É proibido prestar assistência que, por sua
natureza, incumbe a outro profissional.
É proibido pleitear cargo, função ou emprego
ocupado por colega, bem como praticar ato que
importe em concorrência desleal.
É aceito concorrer a titulo de solidariedade, para
que o colega pratique ato que infrinja postulato
ético-profissional.
É proibido criticar, depreciativamente, colega ou
outro membro da equipe de saúde.
O fisioterapeuta que recebe cliente confiado por
colega, em razão de impedimento eventual deste,
deve reencaminhá-lo uma vez cessado o
impedimento.

FONTE: Ministério da Saúde. (Disponível na internet).

a)

assinale

A Força Nacional do SUS (FN-SUS), foi criada para
agir no atendimento a vítimas de desastres
naturais, calamidades públicas em saúde ou
situações de risco epidemiológico.
A FN-SUS é operacionalizada em articulações com
esfera apenas federal, nos aspectos da força de
trabalho, da logística e dos recursos materiais, para
assegurar a execução e serviço de saúde.
O Ministério da Saúde não aceita qualquer tipo de
doações de recursos financeiros para serem
aplicados para operacionalização da FS-SUS.
A FN-SUS só atua na assistência em território
nacional.
Os profissionais que compões a FN-SUS atuam de
maneira independente de acordo com o
voluntariado e sem esquematização.

60. Do ponto de vista ético do fisioterapeuta
perante os colegas e demais membros da
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