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CCAARRGGOO::  FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA  
 
Texto 

Direito e avesso 
 

Conheci uma moça que escondia como um crime certa feia cicatriz de queimadura que tinha no corpo. De pequena 

a mãe lhe ensinara a ocultar aquela marca de fogo e nem sei que impulso de desabafo levou-a a me falar nela; e creio 

que logo se arrependeu, pois me obrigou a jurar que jamais repetiria a alguém o seu segredo. Se agora o conto é porque 

a moça é morta e a sua cicatriz já estará em nada, levada com o resto pelas águas de março, que levam tudo. 

Lembrou-me isso ao escutar outra moça, também vaidosa e bonita, que discorria perante várias pessoas a respeito 

de uma deformação congênita que ela, moça, tem no coração. Falava daquilo com mal disfarçado orgulho, como se ter 

coração defeituoso fosse uma distinção aristocrática que se ganha de nascença e não está ao alcance de qualquer um. 

E aí saí pensando em como as pessoas são estranhas. Qualquer deformação, por mais mínima, sendo em parte 

visível do nosso corpo, a gente a combate, a disfarça, oculta como um vício feio. Este senhor, por exemplo, que nos 

explica, abundantemente, ser vítima de divertículos (excrescências em forma de apêndice que apareceram no 

duodeno), teria o mesmo gosto em gabar-se da anomalia se em lugar dos divertículos tivesse lobinhos no nariz? Nunca 

vi ninguém expor com orgulho a sua mão de seis dedos, a sua orelha malformada; mas a má-formação interna é marca 

de originalidade, que se descreve aos outros com evidente orgulho. 

Doença interna só se esconde por medo da morte – isto é, por medo de que, a notícia se espalhando, chegue a 

morte mais depressa. Não sendo por isso, quem tem um sopro no coração se gaba dele como de falar japonês. 

Parece que o principal entendimento é o estético. Pois se todos gostam de se distinguir da multidão, nem que seja 

por uma anomalia, fazem ao mesmo tempo questão de que essa anomalia não seja visivelmente deformante. Ter o 

coração do lado direito é uma glória, mas um braço menor que o outro é uma tragédia. Alguém com os dois olhos 

límpidos pode gostar de épater uma roda de conversa, explicando que não enxerga coisíssima nenhuma por um 

daqueles límpidos olhos, e permitirá mesmo que os circunstantes curiosos lhe examinem o olho cego e constatem de 

perto que realmente não se nota diferença nenhuma com o olho são. Mas tivesse aquela pessoa o olho que não 

enxerga coalhado pela gota-serena, jamais se referiria ao defeito em público; e, caso o fizesse, por excentricidade de 

temperamento sarcástico ou masoquista, os circunstantes bem-educados se sentiriam na obrigação de desviar e mudar 

de assunto. 

Mulheres discutem com prazer seus casos ginecológicos; uma diz abertamente que já não tem um ovário, outra, 

que o médico lhe diagnosticou um útero infantil. Mas, se ela tivesse um pé infantil, ou seios senis, será que os declararia 

com a mesma complacência? 

Antigamente havia as doenças secretas, que só se nomeavam em segredo ou sob pseudônimo. De um tísico, por 

exemplo, se dizia que estava “fraco do peito”; e talvez tal reserva nascesse do medo do contágio, que todo mundo 

tinha. Mas dos malucos também se dizia que “estavam nervosos” e do câncer ainda hoje se faz mistério – e nem câncer 

e nem doidice pegam. 

Não somos todos mesmo muito estranhos? Gostamos de ser diferentes – contanto que a diferença não se veja. 

O bastante para chamar atenção, mas não tanto que pareça feio.    
(Rachel de Queiroz. O melhor da crônica brasileira, 1. 10ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.) 

 

01 
A alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada está INCORRETO é 

A) “… de uma deformação congênita…” (2º§) – inata                                                                                               

B) “... um pé infantil, ou seios senis,...” (6º§) – velhos 

C) “Alguém com os dois olhos límpidos...” (5º§) – opacos 

D) “De um tísico, por exemplo, se dizia...” (7º§) – tuberculoso  

E) “… o mesmo gosto em gabar-se da anomalia…” (3º§) – elogiar-se  

 

02 
“Gostamos de ser diferentes – contanto que a diferença não se veja.” (8º§) A oração sublinhada, nesse excerto, traz 

uma ideia de 

A) causa.  B) condição.  C) concessão.  D) consequência. E) conformidade. 
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03 
Analise as frases a seguir. 
1. “... que escondia como um crime...” (1º§) 
2. “... que logo se arrependeu,...” (1º§) 
3. “... que discorria perante várias pessoas...” (2º§) 

4. “... que se descreve aos outros com evidente orgulho.” (3º§) 
5. “Parece que o principal entendimento é o estético.” (5º§) 
6. “... que já não tem um ovário,...” (6º§) 
Nas frases anteriores o “que” aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais?  
A) 1, 2, 3  B) 1, 3, 4  C) 3, 4, 5  D) 4, 5, 6  E) 2, 3, 4 

 

04 
As palavras sublinhadas nas frases a seguir têm o mesmo valor semântico, EXCETO: 
A) “… como se ter coração defeituoso…” (2º§)  
B) “Mas, se ela tivesse um pé infantil,...” (6º§) 
C) “Se agora o conto é porque a moça é morta…” (1º§)                                                                                               
D) “... gabar-se da anomalia se em lugar dos divertículos...” (3º§)  
E) “... os circunstantes bem-educados se sentiriam na obrigação...” (5º§) 

 
05 
As palavras “má-formação” (3º§) e “gota-serena” (5º§) fazem o plural da mesma forma que 
A) guarda-civil.  B) vice-prefeito.  C) guarda-roupa. D) recém-nascido. E) abaixo-assinado. 

 

06 
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO pertence à mesma classe gramatical dos demais. 

A) “vício feio” (3º§)      D) “límpidos olhos” (5º§) 
B) “feia cicatriz” (1º§)             E) “deformação congênita” (2º§)   
C) “útero infantil” (6º§) 

 

07 
A expressão destacada está INCORRETAMENTE classificada em 
A) “... quem tem um sopro...” (4º§) – sujeito 

B) “… as pessoas são estranhas.” (3º§) – predicativo  
C) “Mulheres discutem com prazer...” (6º§) – objeto indireto  
D) “… com o resto pelas águas de março,…” (1º§) – agente da passiva                                              
E) “Antigamente havia as doenças secretas,...” (7º§) – objeto direto 

 

08 
O título do texto “Direito e avesso” constitui um exemplo de figura de linguagem denominada 
A) antítese.  B) catacrese.  C) hipérbole.  D) anacoluto.  E) metonímia. 

 
09 
“Se agora o conto é porque a moça é morta...” (1º§) Em sua função anafórica, o termo destacado anteriormente 
refere-se, no texto, a 
A) corpo.  B) alguém.  C) segredo.  D) desabafo.  E) marca de fogo. 

 
10 
O excerto “E aí saí pensando...” (3º§) 
A) tem sentido ambíguo.     D) possui um erro gramatical.  
B) tem sentido pejorativo.     E) pertence ao linguajar culto.                           
C) tem sentido conotativo. 
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IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  BBÁÁSSIICCAA 
 

11 
O escritório contábil da concessionária de veículos AutoMais possui um computador, utilizado pelos funcionários desse 
setor para realizar as suas atividades diárias. Esse computador possui três navegadores instalados e, atualmente, o 
Mozilla Firefox está definido como padrão. Os colaboradores têm dificuldades para utilizar este navegador, tendo em 
vista que estão acostumados a usar o Internet Explorer 8 (configuração padrão). O procedimento correto para definir o 
navegador Internet Explorer 8 como padrão é abrir o Internet Explorer, 
A) clicar no botão ferramentas e em Opções da Internet / clicar na guia programas e clicar em Tornar Padrão / clicar em 

Ok e fechar o Internet Explorer. 
B) clicar no botão gerenciar e em Opções da Internet / clicar na guia programas e clicar em Definir como Padrão / clicar 

em Ok e fechar o Internet Explorer. 
C) clicar no botão ferramentas e em Opções da Internet / clicar na guia configurações e clicar em Definir como Padrão / 

clicar em Ok e fechar o Internet Explorer. 
D) clicar no botão configurações e em Opções da Internet / clicar na guia definições e clicar em Definir como Padrão / 

clicar em Ok e fechar o Internet Explorer. 
E) clicar no botão configurações e em Opções da Internet / clicar na guia aplicativos e clicar em Definir como Padrão / 

clicar em Ok e fechar o Internet Explorer. 

 
12 
A distribuidora Mega Peças inaugurou, recentemente, sua loja virtual com o endereço www.megapecas.com.br, 
atendendo à venda de peças pela Internet. O proprietário solicitou que, em todos os computadores de sua empresa, 
seja alterada a página inicial (Home Page) do navegador Internet Explorer 8 (configuração padrão), a fim de que o 
colaborador, ao abrir o navegador, acesse diretamente o site www.megapecas.com.br. O procedimento correto para 
definir essa página como a inicial (Home Page) no aplicativo em questão é abrir o Internet Explorer, acessar o site 
www.megapecas.com.br, 
A) clicar no botão ferramentas e clicar em Opções da Internet / na guia geral clicar em Usar atual / clicar em Ok. 
B) clicar no botão ferramentas e clicar em Opções da Internet / na guia geral clicar em Usar em Branco / clicar em Ok. 
C) clicar no botão configurações e clicar em Opções da Internet / na guia geral clicar em Usar em Branco / clicar em Ok. 
D) clicar no botão ferramentas e clicar em Configurações da Internet / na guia geral clicar em Usar atual / clicar em Ok. 
E) clicar no botão configurações e clicar em Definições da Internet / na guia propriedades clicar em Usar atual / clicar 

em Ok. 

 
13 
“No Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), em uma determinada janela, a Barra de 
________________ é a barra superior que apresenta o nome da janela. O conjunto de menus dispostos horizontalmente, 
que podem ser acessados com um clique, ficam localizados no local conhecido como Barra de _______________ e o local 
responsável por apresentar informações sobre o conteúdo da janela é conhecido como Barra de ________________.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmação anterior. 
A) status / menus / título     D) título / ferramentas / endereço 
B) título / menus / status     E) ferramentas / menus / endereço 
C) ferramentas / status / menus 

 
14 
No Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), o Windows Explorer é o programa gerenciador 
de arquivos. É com tal recurso que se pode manipular os dados gravados no computador e realizar operações como 
copiar, excluir, mover e renomear os arquivos e pastas das unidades de armazenamento. Para acessar o Windows 
Explorer no Sistema Operacional em questão, deve-se executar o seguinte comando: acionar o menu Iniciar, 
A) apontar para o item Configurações / apontar para Entretenimento / clicar em Windows Explorer. 
B) apontar para a opção Todos os Programas / apontar para o item Inicializar / clicar em Windows Explorer. 
C) apontar para o item Configurações / apontar para Ferramentas do Sistema / clicar em Windows Explorer. 
D) apontar para a opção Todos os Programas / apontar para o item Acessórios / clicar em Windows Explorer. 
E) apontar para a opção Todos os Programas / apontar para o item Acessórios / apontar para Ferramentas do Sistema / 

clicar em Windows Explorer. 
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15 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. O teclado é o equipamento que permite a inserção de dados através da digitação, logo, é conhecido como periférico 

padrão de saída. 
II. O monitor de vídeo é o responsável por exibir ao usuário as informações que são processadas no computador, por 

este motivo é considerado um periférico padrão de saída. 
III. A impressora é o equipamento responsável por transferir os trabalhos realizados no computador para o papel, por 

esse motivo é considerada um periférico de entrada. 
IV. A impressora multifuncional é um equipamento que alia as características de captura do scanner com a capacidade 

de impressão em um mesmo dispositivo. Por apresentar as duas funcionalidades em um mesmo equipamento é 
considerada um periférico de entrada e saída. 

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

 
16 
O Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), oferece suporte a diversos tipos de gráficos, para que seja 
possível a exibição de dados de maneira significativa para o usuário. Considere os dois tipos de gráficos apresentados, 
que são disponibilizados pelo aplicativo: 
 

  
 

Os tipos de gráficos apresentados são, respectivamente, 
A) Linha e Pizza.       D) Barras e Dispersão (XY). 
B) Linha e Barras.      E) Dispersão (XY) e Superfície. 
C) Colunas e Pizza. 

 
17 
Otaviano está desenvolvendo um projeto de pesquisa para a disciplina de informática básica e deverá indicar no 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP (configuração padrão), a janela onde se pode visualizar e acessar todos 
os computadores (se houver autorização) ligados na mesma rede em que o seu computador está conectado. A opção 
que indica qual a janela responsável por exibir o recurso descrito é 
A) Meu Computador.      D) Meus Locais de Rede. 
B) Meus Documentos.      E) Documentos Recentes. 
C) Gerenciador de Rede. 

 
18 
O funcionário de uma certa empresa digitou o seguinte texto utilizando a ferramenta Microsoft Office Word 2007 
(configuração padrão): 
 

A indústria de alimentos Diniz anuncia a substituição de sua principal unidade de produção para a cidade de 
Resende – RJ, por questões estruturais e outros motivos que serão demonstrados nas páginas a seguir. 

 

Para dar sequência em seu documento, o funcionário deve iniciar uma nova página em seu documento a partir do fim 
deste texto. O aplicativo utilizado oferece um recurso para realizar este procedimento, conhecido como “Quebra”. 
Para acessar tal recurso deve-se executar o seguinte comando: clicar no local que deseja iniciar uma nova página e 
A) na guia Inserir no grupo Páginas, clicar em Quebra de Página. 
B) na guia Início no grupo Configurações, clicar em Quebra de Página. 
C) na guia Início no grupo Páginas, clicar em Adicionar Quebra de Página. 
D) na guia Layout no grupo Configurações, clicar em Adicionar Quebra de Página. 
E) na guia Inserir no grupo Páginas, clicar em Adicionar marcador de Quebra de Página. 

  

  



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG 

Cargo: Fisioterapeuta (35-M) 
Prova aplicada em 20/10/2013 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir do dia 21/10/2013. 

- 6 - 

19 
Observe o fragmento da planilha Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão): 
 

 
 

No modelo apresentado anteriormente, as células B8, B13 e B14 são alimentadas por funções que calculam, respecti-
vamente, a soma dos gastos no mês de março, a repetição do valor da soma dos gastos no histórico de consumo do 
mês de março e a média de gastos dos últimos 3 meses. As funções utilizadas para calcular os valores dessas células 
são, respectivamente, 
A) =SOMA(B3:B7) / =B8 / =MÉDIA(B11:B13).   D) =MÉDIA(B11;B13) / =B8 / =SOMA(B3:B8). 
B) =SOMA(B3:B7) / =B7 / =MÉDIA(B11:B13).   E) =MÉDIA(B11;B15) / =B9 / =SOMA(B3:B10). 
C) =SOMA(B3:B8) / =B7 / =MÉDIA(B11:B13). 

 
20 
Gabriel possui os seguintes contatos digitados no Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão): 
 

Nome;Cidade;Telefone 
Alex Silva;Salvador;33339807 
Bruno Ferraz;São Paulo;23450909 
Carla Freitas;Juiz de Fora;87654432 
 

Considerando que as linhas estão separadas por quebra (ENTER) e as colunas estão separadas pelo caractere “;”, foi 
solicitado à Gabriel que transforme este texto em uma tabela para que os dados possam ser melhor apresentados. O 
procedimento para realizar esta operação e selecionar o texto é 
A) na guia Inserir no grupo Tabelas, clicar em Tabela / Converter Texto em Tabela / ajustar as configurações na tela de 

configuração e clicar no botão OK. 
B) na guia Início no grupo Tabelas, clicar em Tabela / Converter Texto em Tabela / ajustar as configurações na tela de 

configuração e clicar no botão OK. 
C) na guia Layout no grupo Imagens, clicar em Tabela / Converter Texto em Tabela / ajustar as configurações na tela de 

configuração e clicar no botão OK. 
D) na guia Inserir no grupo Imagens, clicar em Propriedades de Tabela / Converter Texto em Tabela / ajustar as 

configurações na tela de configuração e clicar no botão OK. 
E) na guia Início no grupo Imagens, clicar em Propriedades de Tabela / Converter Texto em Tabela / ajustar as 

configurações na tela de configuração e clicar no botão OK. 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 
21 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A afirmativa anterior refere-se, especificamente, ao princípio da 
A) Reversão.  B) Eficiência.  C) Legalidade.  D) Autotutela.  E) Moralidade. 
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22 
Acerca dos agentes públicos, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os mesários (eleições) e os jurados (Tribunal do Júri), embora exerçam função relevante à coletividade, não são 

considerados agentes públicos, pois não possuem um vínculo direto e/ou permanente com a Administração Pública. 

II. São considerados agentes políticos, além dos candidatos legalmente vinculados aos partidos políticos, os juízes e 

demais serventuários da Justiça Eleitoral, pois desempenham funções diretamente vinculadas às eleições. 

III. Consideram-se particulares em colaboração aqueles agentes públicos que, sem perderem a qualidade de particulares, 

exercem função pública. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) II.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 

 

23 
Com fulcro nas regras de direito administrativo, assinale a alternativa correta. 

A) Por questão de soberania e segurança nacional, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos 

brasileiros, natos ou naturalizados, na forma da lei. 

B) O princípio do concurso público, previsto na Constituição, proíbe a contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

C) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, excetuado apenas o exercício de mandatos eletivos. 

D) Nos cargos em comissão, a livre exoneração significa que a dispensa não dependerá de processo judicial, bastando 

um processo administrativo em que sejam expostos os motivos que ensejaram o ato. 

E) Os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 

24 
No que se refere à validade dos concursos públicos, assinale a alternativa correta. 

A) Salvo em caso de prorrogação, o prazo do concurso não excederá a dois anos. 

B) O concurso público terá prazo de até um ano, podendo ser prorrogado por até dois períodos consecutivos. 

C) Não há, na Constituição ou na lei, limite para o prazo de validade do concurso cabendo, ao edital, normatizar este 

prazo. 

D) O prazo de validade do concurso poderá ser prorrogado por mais de uma vez, desde que a soma dos novos prazos 

não ultrapasse o limite constitucional de dois anos. 

E) A decisão de prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato vinculado à lei que autorizou a deflagração 

do certame, não havendo qualquer discricionariedade por parte do administrador. 

 

25 
No que tange às normas de direito administrativo e as vedações impostas aos agentes públicos, assinale a alternativa 

correta. 

A) Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, todavia não há proibições em acumulação de um cargo e um 

emprego público. 

B) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos 

casos constitucionalmente previstos. 

C) A proibição de acumulação está vinculada ao ente federado, sendo possível, portanto, a acumulação de um cargo 

público federal e outro municipal, por exemplo. 

D) O ordenamento jurídico brasileiro tem como regra a possibilidade de acumulação de cargos públicos, excetuados os 

casos previstos em lei e as hipóteses de incompatibilidade de horários. 

E) Há vedação de acumulação de cargos públicos dentro da mesma estrutura administrativa. Logo, é permitida a 

acumulação, por exemplo, de um cargo no Executivo e outro no Legislativo, desde que não sejam cargos eletivos ou 

de direção. 
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26 
Em relação aos atos administrativos e sua classificação, assinale a alternativa correta. 

A) Os atos conjugados, para se formar, dependem da soma de duas vontades totalmente independentes. 

B) No que se refere à formação dos atos, a doutrina classifica-os como atos simples, completos e conjugados. 

C) Nos atos completos há a manifestação de uma vontade principal, aliada a uma manifestação de vontade acessória, 

ou seja, há dois ou mais atos. 

D) Os atos completos e conjugados serão privativos dos agentes que possuam cargo público, competindo aos empregados 

públicos apenas a edição de atos simples. 

E) O ato simples depende da manifestação de vontade de um único agente, ou seja, apenas uma manifestação de 

vontade é suficiente para aperfeiçoar o ato. 

 

27 
As normas de direito administrativo consagram a obrigatoriedade de licitação. Assinale a alternativa que NÃO descreve 

uma das modalidades de licitação. 

A) Leilão.       D) Carta-convite. 

B) Concurso.       E) Tomada de preços. 

C) Concorrência.  

 

28 
Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 

A) Caso haja discordância de uma das partes, a rescisão contratual dependerá de autorização judicial. 

B) Apesar de não ser a regra, é possível a formação de contratos administrativos decorrentes de dispensa ou de inexigibili-

dade de licitação. 

C) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, sendo completamente 

independentes em relação à licitação que lhe deu origem. 

D) O Direito brasileiro consagra o princípio de que os pactos devem ser cumpridos, logo, os contratos administrativos, uma 

vez assinados, só poderão ser alterados por mútuo acordo entre as partes. 

E) Como os contratos administrativos devem atender a uma finalidade pública, aplicam-se-lhes as regras de direito 

público e os princípios da teoria geral dos contratos, vedada, entretanto, a aplicação das disposições de direito 

privado, mesmo que de forma supletiva. 

 

29 
As entidades paraestatais possuem tal nomenclatura em razão de colaborarem com o Estado em determinadas 

atividades de interesse coletivo, embora não façam parte da administração direta ou indireta. Neste contexto, 

assinale a alternativa que indique uma espécie de pessoa jurídica integrante da administração indireta. 

A) Entidades de apoio. 

B) Fundações autárquicas. 

C) Organizações Sociais (OS). 

D) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

E) Pessoas jurídicas que prestam serviços sociais autônomos, tais como SESI e SENAI. 

 

30 
Nos termos da legislação vigente, tem-se que da sindicância poderá resultar: 

I. arquivamento do processo; 

II. aplicação da penalidade de advertência; 

III. aplicação de penalidade de suspensão de até noventa dias; 

IV. instauração de processo disciplinar. 

Estão corretas apenas as alternativas 

A) I e IV.  B) II e III.  C) II e IV.  D) I, II e III.  E) I, II e IV.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

31 
A doença que apresenta bradicinesia como um dos sinais característicos é o(a) 
A) Parkinson.        D) Esclerose Lateral. 
B) Alzheimer.        E) Esclerose Lateral Amiotrófica. 
C) Huntington. 

 
32 
A atuação da fisioterapia na incontinência urinária pode melhorar muito essa condição, bem como a qualidade de 
vida de seus portadores. Sendo assim, é correto afirmar que 
A) na incontinência de urgência, a perda involuntária de urina ocorre pelo relaxamento do músculo detrusor. 
B) a bexiga neurogênica é causada por causas medicamentosas e deve ser tratada com eletroterapia específica. 
C) o tratamento fisioterapêutico para a incontinência deve incluir exercícios de tosse para evitar o escape de urina nessa 

condição. 
D) a instabilidade do músculo detrusor, uma das maiores causas de incontinência, é definida como a perda da capacidade 

de inibir as contrações dessa musculatura. 
E) a incontinência urinária de esforço genuína é a menos frequente entre os tipos de incontinência, ocorrendo a perda 

voluntária da urina por contração da musculatura detrusora. 

 
33 
Ao tratar no ambulatório, um homem de 32 anos e com Síndrome de Dupuytren, deve-se deixar claro ao paciente que 
A) durante o exame físico pode-se observar os sinais de Tínel e Phalen como positivos. 
B) trata-se de um processo inflamatório crônico que acomete a mão no trajeto do nervo mediano. 
C) é considerada uma enfermidade aguda, ocasionada por compressão nervosa periférica, normalmente associada ao 

esforço repetido no trabalho. 
D) pode ser parte do processo de degeneração natural dos tendões e a dor é referida na apófise estiloide do osso rádio 

na porção distal do antebraço. 
E) trata-se de uma enfermidade caracterizada pela esclerose retrátil da aponeurose palmar com consequente flexão 

progressiva e irredutível do quarto e quinto dedos, preferencialmente. 

 
34 
Ao cuidar, na enfermaria, de um cardiopata submetido à revascularização do miocárdio há 3 dias e com boa evolução 
clínica, é correta a prescrição de 
A) exercícios de deambulação supervisionada no corredor em ar ambiente com consumo de 6 MET’s. 
B) exercícios respiratórios associados a membros superiores com paciente sentado e exercícios de mobilização 

escapular com gasto máximo de 3 MET’s. 
C) alongamentos ativos de membros superiores e inferiores com o paciente sentado e, ao final da sessão, pode-se 

deambular por 6 minutos: gasto calórico de 3 a 4 MET’s. 
D) alongamentos ativos de membros superiores e inferiores com o paciente de pé, exercícios ativos de membros 

superiores associados à caminhada e descidas de escada lentamente, mas retornarndode elevador. 
E) exercícios respiratórios associados a membros superiores com o paciente de pé, exercícios ativos de membros 

superiores, alongamento ativo de membros inferiores e deambulação de 2 a 3 minutos no ritmo do paciente. 

 
35 
“Os pais ficam maravilhados quando eles andam, mesmo que ainda bem pequenos.” Trata-se do reflexo da marcha, 
que surge quando a criança é sustentada em uma posição vertical e mantém contato dos pés com uma superfície e, 
assim, podem surgir movimentos alternados dos membros inferiores, com uma morfologia geral semelhante à 
marcha. Tal reflexo costuma desaparecer  
A) em 2 meses.       D) em 8 meses. 
B) em 6 meses.       E) antes de completar 30 dias. 
C) em 7 meses. 
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36 
Recursos elétricos em fisioterapia são largamente utilizados na prática clínica, mas seus pressupostos teóricos devem 
ser estudados. Sobre o tema, analise as afirmativas. 
I. As correntes terapêuticas são classificadas em alternadas, diretas ou em pulso. 
II. Nas correntes em pulso, o fluxo de elétrons é intermitentemente pausado somente podendo ser monofásica. 
III. As correntes bifásicas podem ser em pulso, com fluxo bidirecional de elétrons. 
IV. A razão para se introduzir uma corrente elétrica terapêutica no organismo é produzir o movimento de íons por meio 

do fluxo de elétrons. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.  B) II e IV.  C) I, II e III.  D) I, III e IV.  E) II, III e IV. 

 
37 
Assinale a alternativa que representa o valor correto do débito cardíaco em condições normais. 
A) 2 l/min do lado direito do coração.     D) 5 l/min em ambos os lados do coração. 
B) 3 l/min do lado direito do coração.     E) 9 l/min em ambos os lados do coração. 
C) 7 l/min do lado esquerdo do coração. 

 
38 
Em fisioterapia neurofuncional, são consideradas técnicas de adequação do tônus por meio do estímulo sensorial 
correto, EXCETO: 
A) Técnica de tapping em pacientes espásticos. 
B) Estimulação sensorial (técnica de Rood em hemiplégicos) – fase inicial (flácida). 
C) Estímulos proprioceptivos como percussão e alongamento rápido em pacientes hipotônicos. 
D) Estímulos facilitatórios nos antagonistas ao padrão (inibição recíproca) em pacientes espásticos. 
E) Técnica de retirada fásica, escovação, uso repetitivo de gelo em pacientes hemiplégicos – fase flácida. 

 
39 
Qual dessas escalas/questionários deve-se utilizar para avaliar, especificamente, a marcha de um idoso ativo? 
A) Katz.   B) SF-36.  C) Yesavage.  D) WHOQOL OLD. E) Timed Up & Go. 

 
40 
Ao tratar um paciente com fratura na tíbia e fíbula submetido à correção cirúrgica com colocação de haste intramedular, 
é correto afirmar que 
A) na fase de resolução é comum o trabalho fisioterapêutico na prevenção de edema periarticular. 
B) as fraturas tratadas com haste intramedular podem ser estáveis para carga, porém, não para movimentos rotatórios. 
C) na fase de pós-operatório imediato devem ser promovidas medidas antiedema, tal como a deambulação precoce, 

desde o primeiro dia. 
D) mesmo corrigido cirurgicamente, esse membro deve permanecer imobilizado por até 1 mês e, somente após esse 

prazo, pode ser manipulado.  
E) a haste intramedular fica, normalmente, em torno de cerca de 3 meses e, após esse período, pode ser removida, 

iniciando o ciclo de tratamento fisioterapêutico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphones, receptor, gravador, calculadora, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio digital etc. 

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

4. 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). 

5. 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. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 
médio técnico, médio e fundamental e de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental 
incompleto. Leia-o atentamente. 

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

8. 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, 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.  

9. 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, 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 das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 
site www.consulplan.net, às 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 
de 03 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à 
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público; e, de forma presencial, no Paço Municipal de Nepomuceno/MG, via postal ou carta AR, conforme modelo 
constante no Edital, Anexo V – Modelo de Formulário para Interposição de Recurso. 




