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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 - EDITAL Nº 50/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

DATA: 08/12/2013  
PERÍODO DE PROVA: TARDE 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 



2 

 

Noite de Chuva 
 
1º Foi na última chuvarada do ano, e a noite era preta. O homem estava em casa, chegara tarde, ________ e 
molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera, sem prazer, uma comida fria. Vestiu o pijama e 
ligou o rádio, mas o rádio estava ruim, roncando e estalando. “Há dois meses estou querendo mandar consertar este 
rádio”, pensou com tédio. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, estava com muita coisa para 
consertar, desde os dentes até a torneira da cozinha, desde seu horário no serviço até aquele caso sentimental em 
Botafogo. E quando começou a dormir ouviu que batiam na porta, acordou assustado achando que era o dentista, o 
homem do rádio, o caixa da firma, o irmão de Honorina ou um vago fiscal geral dos problemas da vida que lhe vinha 
pedir contas. 
2º A princípio não reconheceu a negra velha Joaquina Maria, miúda, molhada, os braços magros luzindo, a cara 
aflita. Ela dizia coisas que ele não entendia; mandou que entrasse. Há alguns meses a velha lavava-lhe a roupa, e 
tudo o que sabia a seu respeito é que morava em um barraco, num morro perto da Lagoa, e era doente. Sua 
história foi saindo aos poucos. O temporal derrubara o barraco, e o netinho, de oito anos, estava sob os escombros. 
Precisava de ajuda imediata, se lembrara dele. 
3º – O menino está... morto? 
4º Ouviu a resposta afirmativa com um suspiro de alívio. O que ela queria é que ele telefonasse para a polícia, 
chamasse ambulância ou rabecão, desse um jeito para o menino não passar a noite entre os escombros, na 
__________ ou arranjasse um automóvel e alguém para ir retirar o corpinho. Quis telefonar mas o telefone não 
dava sinal; enguiçara. E quando meteu uma capa de gabardina e um chapéu e desceu a escada, viu que tudo 
enguiçara, os bondes, os ônibus, a cidade, todo esse conjunto de ferro, asfalto, fios e pedras que faz uma cidade, 
tudo estava paralisado, como um grande monstro débil. 
5º – E os pais dele? 
6º – A velha disse que a mãe estava trabalhando em Niterói. 
7º  – E o pai? 
8º Na mesma hora sentiu que fizera uma pergunta ________, deve ser um personagem vago e impreciso, 
negro e perdido na noite e no tempo, o pai daquele pretinho morto, la atravessando a rua com a velha; 
subitamente, como a chuva estivesse forte, e ela tossisse, mandou que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
Tentou fazer parar quatro ou cinco automóveis; apenas conseguiu receber na perna jatos de lama. Entrou, 
curvando-se, em um botequim sórdido que era o único lugar aberto em toda a rua, mas já estava com a porta de 
ferro a meia altura. Não tinha telefone. Contou a história ao português do balcão, deu explicações ao garçom e a um 
freguês mulato que queria saber qual era o nome do morro – e sentiu que estava fazendo uma coisa inútil e ridícula, 
contar aquela história sem nenhum objetivo. Bebeu uma bagaceira, saiu para a rua, sob a chuva intensa, andou até 
a segunda esquina atravessou a avenida, voltou, olhando vagamente dois bondes paralisados, um ônibus quebrado, 
os raros carros que passavam, luzidios na noite negra. Sentiu uma alegria vingativa pensando que mais adiante, 
como certamente já acontecera antes, eles ficariam paralisados, no engarrafamento enervante do trânsito. Uma 
ruazinha que descia ..... esquerda era uma torrente de água enlameada. Mesmo que encontrasse algum telefone 
funcionando, sabia que não conseguiria ............... hora qualquer ajuda da polícia, nem da assistência, nem dos 
bombeiros; havia desgraças em toda a cidade, bairros inteiros sem comunicação, perdidos debaixo da chuva. Meteu 
os pés até os tornozelos numa poça d’água. Encontrou a velha chorando baixinho. 
9º – Dona... 
10 Ela ergueu os olhos para ele, fixou-o numa pergunta aflitiva, como se fosse ele o responsável pela cidade, 
pelo mundo, pela organização inteira do mundo dos brancos. Disse ..... velha, secamente, que tinha arrumado tudo 
para “amanhã de manhã”. Ela ainda o olhou com um ar desamparado – mas logo partiu na noite escura, sob a 
chuva. 

(Rubem Braga – Os melhores contos. 3. ed. São Paulo: Global, 1985. p. 85-7.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) exausto – enchurrada – ocioza. 
b) ezausto – enxurrada – ossiosa. 
c) exausto – enxurrada – ociosa. 
d) ezausto – enchurrada – ocioza. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto: 
a) à – àquela – à. 
b) a – àquela – à. 
c) à – àquela – a. 
d) a – aquela – à. 
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03 - Em relação à negra velha analise as afirmativas: 
I - É uma personagem sem voz própria, já que seu discurso é reproduzido pelo narrador. 
II - A falta de um discurso próprio da personagem é compatível com sua condição social. 
III - É uma mulher velha, negra, pobre, sem meios para interferir na realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
04 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - O homem é um personagem pouco decidido, que não resolve seus problemas, não se comunica com 
as pessoas. 
II - A resposta dada “secamente” à velha “amanhã de manhã”, contradiz as características pessoais 
desse homem. 
III - As duas personagens diante o caos provocado pela tempestade igualam-se na falta de condição 
para interferir na realidade, na impotência e pequenez delas diante do mundo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - O tempo e modo verbal predominante no último parágrafo é: 
a) pretérito imperfeito do indicativo. 
b) pretérito perfeito do indicativo. 
c) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) pretérito mais que perfeito. 
 
06 - Analise as expressões retiradas do 8º parágrafo: 
I - que voltasse e esperasse na entrada da casa. 
II - que era o único lugar aberto em toda rua. 
III - que queria saber qual era o nome do morro. 
A palavra “que” exerce a mesma função: 
a) Apenas em I e II. 
b) Apenas em II e III. 
c) Apenas em I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - As conjunções destacadas no 4º parágrafo (mas, quando e como) estabelecem relações de 
sentido de: 
a) oposição – tempo – comparação. 
b) explicação – finalidade – conformativa. 
c) concessão – conclusão – oposição. 
d) condição – explicação – consequência. 
 
08 - Assinale a alternativa correta: 
a) A palavra “ruazinha” apresenta 1 ditongo 1 dígrafo – 8 fonemas. 
b) A palavra “arranjasse” apresenta 2 dígrafos - 1 encontro consonantal – 10 letras. 
c) A palavra “assistência” apresenta 1 encontro consonantal – 2 dígrafos e 1 ditongo. 
d) A palavra “funcionando” apresenta 2 encontros consonantais e 1 hiato. 
 
09 - Assinale a alternativa que classifica incorretamente as palavras sublinhadas no 2º parágrafo do 
texto quanto à função sintática que exercem: 
a) lhe – objeto indireto. 
b) doente – predicativo do sujeito. 
c) temporal – núcleo do sujeito. 
d) Precisava – predicado verbo nominal. 
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10 - Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras negritadas no último parágrafo do 
texto, quanto à função morfológica que exercem: 
a) que – conjunção subordinada. 
b) o – artigo. 
c) com – conjunção. 
d) sob – preposição. 

 
11 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Cargo Público é o conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades previstas na estrutura organizacional do 
cargo que devem ser cometidos a um servidor. 
b) As carreiras adotarão obrigatoriamente progressões baseadas em sistemas que privilegiem o mérito funcional e a 
capacitação por aderência. 
c) A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
d) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso 
público. 
 
12 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os 
motivos determinantes de sua aposentadoria, é denominado de: 
a) Aproveitamento. 
b) Reversão. 
c) Reintegração. 
d) Readaptação. 
 
13 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, será considerado de efetivo exercício o 
período de afastamento do servidor em virtude de, EXCETO: 
a) Licença para tratar assuntos de interesse particular. 
b) Férias. 
c) Licença maternidade. 
d) Convocação para obrigações decorrentes do serviço militar. 
 
14 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Marmeleiro, sobre férias, é INCORRETO afirmar que: 
a) O servidor terá direito ao gozo de trinta dias consecutivos de férias, anualmente, de acordo com a escala 
organizada pelo órgão competente, sem prejuízo de nenhum direito. 
b) É obrigatória a concessão e gozo das férias nos dez meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido 
o direito. 
c) Não suspende o gozo de férias a concessão de licença gestante, paternidade e adotante. 
d) O servidor perceberá, durante suas férias, a remuneração integral que lhe for devida na data da sua concessão, 
acrescida de um terço. 
 
15 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, constituem gratificações e adicionais 
dos servidores municipais, EXCETO: 
a) Gratificação natalina. 
b) Adicional noturno. 
c) Gratificação pela prestação de serviço extraordinário. 
d) Diárias. 
 
16 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, o servidor que prestar trabalho noturno 
fará jus a um adicional de: 
a) 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo. 
b) 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do cargo. 
c) 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo. 
d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento do cargo. 
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17 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, analise as afirmativas abaixo: 
I - O servidor efetivo será aprovado no estágio probatório se sua média de desempenho for igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
II - O curso de graduação e de pós-graduação somente será considerado, para fins de promoção 
funcional, se seu programa possuir aderência às atribuições e competências do cargo. 
III - Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam a proporcionar ao servidor efetivo a 
atualização e a valorização pessoal e profissional para a melhoria contínua da qualidade da atividade 
profissional e para o desenvolvimento de suas competências. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2096/2013, que instituiu o plano de cargos, de 
carreira e sistema de remuneração para os servidores do quadro geral do poder executivo de 
Marmeleiro, é INCORRETO afirmar que: 
a) Não será considerado, para fins de ingresso em nova categoria funcional, o tempo de serviço público 
anteriormente prestado. 
b) A apuração e divulgação do resultado das avaliações especiais do estágio probatório de servidor efetivo, inclusive, 
quando for o caso, no que se refere à análise e julgamento das razões de recurso, é atribuição do Núcleo de Gestão 
de Carreira do Servidor do Quadro Geral. 
c) A promoção funcional nos graus deve ser requerida pelo servidor e passa a vigorar no mês seguinte àquele em 
que a certificação de conclusão de curso for protocolada junto a Divisão de Pessoal. 
d) Cada categoria funcional admitirá duas promoções funcionais, Graus “II” e “III”, respectivamente. 
 
19 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, são proibições ao servidor público, 
EXCETO: 
a) Representar aos seus superiores sobre irregularidades, ilegalidades e abusos de Poder. 
b) Recusar fé a documentos públicos. 
c) Praticar atos de sabotagem contra o patrimônio e serviço público. 
d) Empregar material do serviço público em tarefa particular. 
 
20 - De acordo com a Lei Complementar Municipal 2095/2013, é INCORRETO afirmar que: 
a) O exercício de cargo em comissão ou de função de confiança não se sujeita ao controle do ponto e de 
remuneração por serviço extraordinário. 
b) A função de confiança é instituída em lei, para atender encargo de chefia, direção ou assessoramento, que não 
justifique a utilização de cargo em comissão. 
c) O direito às gratificações de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa à sua concessão. 
d) Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder 
a uma hora diária. 
 
21 - O movimento é realizado biomecanicamente pela contração de músculos esqueléticos atuando 
dentro de um sistema de alavancas e polias formado pelos: 
a) Ossos e ligamentos. 
b) Tendões e ligamentos. 
c) Músculos e ligamentos. 
d) Ossos, tendões e ligamentos. 
 
22 - A placa motora do neurônio motor contém mitocôndrias que sintetizam (fabricam) qual 
neurotransmissor: 
a) Adrenalina. 
b) Acetilcolina. 
c) Dopamina. 
d) Troponina. 
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23 - Com relação aos critérios para o diagnóstico da Fibromialgia, assinale a alternativa incorreta: 
a) O paciente precisa queixar-se de dor generalizada musculoesquelética por mais de três meses, em quatro 
quadrantes do corpo, acima e abaixo da cintura e nos dois lados do corpo. 
b) Os pontos de sensibilidade aguda ou dor devem estar presentes em pelo menos 08 dos 18 pontos sensíveis que 
caracterizam a Fibromialgia. 
c) O paciente apresenta rigidez, fadiga, distúrbio no sono e pontos dolorosos. 
d) Os sintomas pioram com o frio e a umidade, tensão e inatividade, e são aliviados por calor, atividade moderada 
ou relaxamento. 
 
24 - Com relação a cicatrização tecidual, assinale a alternativa incorreta: 
a) Sem levar em consideração o tipo de lesão, todos os tecidos (exceto cartilagem, que não regenera) requerem um 
tempo específico para que ocorra a cicatrização e remodelamento do tecido lesado. 
b) Estruturas com bom suprimento sanguíneo se restabelecem mais rapidamente. 
c) Durante o processo de cicatrização, tecidos moles e ossos passam por três fases principais: a fase inflamatória, 
cicatricial e a fase de reparação. 
d) Após ocorrer uma lesão tem início a fase inflamatória. Os sinais aparentes de inflamação incluem vermelhidão, 
calor, inchaço e dor. 
 
25 - Para definir os movimentos das articulações e segmentos, e para registrar a localização do corpo 
no espaço foram estabelecidos critérios em relação à posição anatômica, planos e eixos do corpo 
humano. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A posição anatômica do corpo é considerada da seguinte forma: homem em posição ereta, olhar fixo no 
horizonte, estando os braços junto ao corpo, com as palmas da mão voltadas para frente, pernas unidas e os pés 
voltados para frente. 
b) O plano frontal divide o corpo em partes da frente e de trás. Os movimentos que ocorrem neste plano são 
definidos como flexão e extensão. 
c) O plano horizontal divide o corpo em partes superior e inferior. Rotações ocorrem neste plano. 
d) O plano sagital é vertical e divide o corpo em lados direito e esquerdo. Os movimentos articulares que ocorrem 
neste plano são definidos como flexão e extensão. 
 
26 - Doença ou lesão dos neurônios motores superiores pode conduzir a um estado de tono muscular 
alterado, gerando: 
a) Hipotonia.     c) Hipertonia. 
b) Paralisia flácida.    d) Perda de respostas reflexas. 
 
27 - Quando a cabeça de um recém-nascido é rotada passivamente para um lado, como resposta 
observaremos que: 
a) As extremidades do lado do rosto estendem-se e as do lado occipital fletem-se. 
b) As extremidades do lado do rosto fletem-se e as do lado occipital estendem-se. 
c) As extremidades do lado do rosto e as do lado occipital fletem-se. 
d) As extremidades do lado do rosto e as do lado occipital estendem-se. 
 
28 - Lesões de nervos periféricos podem resultar em deformidades causadas pela ação inoposta dos 
músculos inervados. Por exemplo, após uma lesão do nervo ulnar o indivíduo está predisposto a 
desenvolver uma deformidade em: 
a) Pronação.     c) Mão simiesca. 
b) Mão pendula.    d) Mão em garra. 
 
29 - São consideradas causas de uma PO2 reduzida no sangue arterial: 
a) Hiperventilação e Shunt. 
b) Desigualdade de ventilação-perfusão e hiperventilação. 
c) Hipoventilação e comprometimento da difusão. 
d) Diferença alvéolo-arterial e hiperventilação. 
 
30 - Em doenças nas quais há uma resistência aumentada das vias aéreas, por exemplo enfisema, 
bronquite crônica e asma: 
a) A CRF e o VR estão reduzidos. 
b) A CRF e o VR estão aumentados. 
c) A CRF está aumentada e o VR está reduzido. 
d) A CRF está reduzida e o VR está aumentado. 
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31 - Doenças obstrutivas do pulmão são extremamente comuns. Com relação ao Enfisema Pulmonar, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) É caracterizado pelo aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das suas 
paredes. 
b) A capacidade pulmonar total, a capacidade residual funcional e o volume residual estão todos tipicamente 
aumentados. 
c) Os sintomas incluem falta de ar, hipoventilação e o tórax em formato de barril. 
d) O recuo elástico do pulmão está aumentado nos pacientes com enfisema. 
 
32 - Os sons gerados no sistema respiratório podem ser patológicos ou normais e, para que haja uma 
boa exploração auscultatória, é preciso saber defini-los, com base nisso identifique a opção incorreta: 
a) O murmúrio vesicular é o som produzido pela passagem do ar inspirado dos bronquíolos terminais para os 
alvéolos, e vice-versa na expiração. 
b) O som produzido entre as pleuras denomina-se frêmito pleural. 
c) Os roncos e sibilos indicam a presença de secreção pulmonar aderida ou estreitamento dos brônquios 
(broncoespasmo). 
d) Os estertores úmidos crepitantes expressam predominantemente a presença de líquido intersticial nos alvéolos. 
 
33 - A drenagem postural pode ser considerada um recurso terapêutico simples, porém amplamente 
empregado na fisioterapia respiratória. Sobre esta técnica assinale a alternativa incorreta: 
a) Tem como objetivo drenar secreção pulmonar da árvore brônquica. 
b) Sua principal fundamentação é o uso da ação da gravidade. 
c) A drenagem postural emprega o posicionamento do corpo de forma que seu tronco fique com o tórax mais 
inferior que o quadril. 
d) A drenagem postural não apresenta conta-indicação, podendo ser realizada em todos que apresentem acúmulo 
de secreção pulmonar. 
 
34 - Incentivador respiratório que tem como objetivo restabelecer a função dos músculos respiratório, 
com melhora da força e da resistência: 
a) Threshold. 
b) Respiron. 
c) Voldyne. 
d) Flutter. 
 
35 - Constitui uma contraindicação absoluta na utilização da eletroterapia: 
a) Utilizar ultra-som sobre contratura muscular e infecções agudas. 
b) Tratar gestantes com ondas curtas na região lombar. 
c) Aplicar radiação infravermelha para redução da rigidez articular. 
d) Submeter o paciente portador de marca-passo à aplicação de TENS nos membros inferiores. 
 
36 - As ondas estacionárias ocorrem quando aplicamos inadequadamente o: 
a) TENS. 
b) Infravermelho. 
c) Ultra-som. 
d) Microondas. 
 
37 - Sobre a Espasticidade está incorreto afirmar: 
a) A espasticidade ocorre devido lesões dos neurônios motores inferiores. 
b) Os pacientes apresentam elevação no tônus ou contrações de músculos, provocando movimentos rígidos e 
desajeitados. 
c) Estado patologicamente induzido de excitabilidade aumentada do reflexo de estiramento. 
d) Estudos experimentais, como também a prática clínica demonstrou que a crioterapia reduz a espasticidade. 
 
38 - O nível neurológico de C5 avalia: 
a) Reflexo braquio-radial. 
b) Reflexo tricipital. 
c) Reflexo bicipital. 
d) Não possui qualquer reflexo. 
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39 - Deformidade nos dedos em pescoço de cisne está relacionada com: 
a) Osteoartrite. 
b) Artrite reumatoide. 
c) Gota. 
d) Rizartrose. 
 
40 - O período imediatamente seguinte à lesão da medula espinhal se caracteriza por: 
a) Hiperreflexia, hipertonia, perda da sensibilidade. 
b) Hiperreflexia, flacidez, hiperestesia. 
c) Ausência da atividade reflexa, hipertonia, hiperestesia. 
d) Ausência de atividade reflexa, flacidez, perda da sensibilidade. 
 
41 - Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
a) A marcha festinante é característica de pacientes hemiplégicos. 
b) Vibração, propriocepção e tato epicrítico são exemplos de sensibilidade profunda. 
c) A manobra de Ortolani é utilizada para avaliar torcicolo congênito. 
d) O sinal de Babinski é encontrado quando ocorre lesão cerebelar. 
 
42 - Exames físicos são realizados para identificar a região lesada. O teste de McMurray identifica: 
a) Ruptura do menisco. 
b) Lesão do ligamento cruzado anterior. 
c) Patela flutuante. 
d) Lesão do ligamento cruzado posterior. 
 
43 - Sobre a Doença de Parkinson, assinale a alternativa correta: 
a) Afasia, apraxia, agnosia e alucinações relacionam-se diretamente com o grau de severidade da doença. 
b) A rigidez pode ser em sinal do canivete. 
c) Associa-se a deficiência de neurônios dopaminérgicos da substância branca. 
d) As principais manifestações clínicas são: tremor, rigidez, bradicinesia e alterações da marcha. 
 
44 - Na _______ ocorre a inflamação dos tendões abdutor longo do polegar e extensor curto do 
polegar, ao exame físico o teste ______ terá resposta positiva: 
a) Síndrome do túnel do carpo / Phalen. 
b) Síndrome do túnel cubital / Finkelstein. 
c) Síndrome de DeQuervain / Finkelstein. 
d) Síndrome do Pronador / Roos. 
 
45 - O uso de testes ortopédicos é adotado a fim de detectar alterações e auxiliar na elaboração das 
condutas. Entre os testes/manobras a seguir, NÃO é utilizado para avaliar Luxação congênita do 
quadril: 
a) Manobra de Ortolani. 
b) Teste de Patrick-Fabere. 
c) Manobra de Barlow. 
d) Manobra de Nelaton. 
 
46 - Complete o espaço em branco e assinale alternativa correta. A _____ é encontrada nas 
hemiplegias espásticas, o membro inferior será abduzido, a partir do quadril, produzindo-se um 
movimento de circundução: 
a) Marcha Parkinsoniana. 
b) Marcha Miopática. 
c) Marcha Atáxica. 
d) Marcha Ceifante. 
 
47 - Qual o dermátomo que corresponde ao dedo médio? 
a) C7. 

b) C8. 
c) C6. 
d) C5. 
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48 - Não faz parte das modificações fisiológicas durante o exercício em água aquecida: 
a) Aumento da frequência respiratória. 
b) Diminuição da pressão sanguínea. 
c) Aumento da frequência cardíaca. 
d) Melhora a consciência corporal e o equilíbrio. 
 
49 - Qual é o movimento exercido pelos músculos deltóide anterior e grande dorsal na articulação do 
ombro, respectivamente: 
a) Flexão do ombro e adução da escápula. 
b) Flexão do ombro e extensão do ombro. 
c) Abdução do ombro e extensão do ombro. 
d) Abdução e adução do ombro. 
 
50 - Assinale a opção correta sobre as características da distrofia muscular progressiva: 
a) Torcicolo, pé cavo com dedos em martelo. 
b) Aspecto sonolento, prognatismo do maxilar. 
c) Pseudo hipertrofia das panturrilhas, levantar miopático. 
d) Rigidez articular, hipomimia, levantar miopático. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

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