PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA – AC
CARDERNO DE PROVAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PROVA PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
FISIOTERAPEUTA

TIPO DE PROVA “1”
INSTRUÇÕES:
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
 Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 40 questões, numeradas
de 1 a 40. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
 Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.

 Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa
letra no CARTÃO DE RESPOSTA.

 Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):
ATENÇÃO:
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
 A prova terá duração de 04h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
 A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA, CARDERNO PROVA e o CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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PORTUGUÊS
(Texto 1)

1. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta aquelas que
estão de acordo com as ideias do texto:
I. As respostas erradas são consideradas pelos professores como medições do
parâmetro de dificuldade do aluno, aprendizagem, falta de foco e são importantes para
o processo de aprendizagem.
II. Os educandos devem ir além de aprovar ou reprovar: eles devem conhecer melhor
seus alunos e adequar seus processos de aprendizagem.
III. Apesar de ter como um dos objetivos aprovar ou reprovar os alunos, as avaliações
devem servir como base para o professor de identificação de perfil dos alunos,
proporcionando uma aprendizagem personalizada, ainda que em grande escala.

a)
b)
c)
d)

Somente III está correta.
Somente I e III estão corretas.
Somente I está incorreta.
I, II e III estão corretas.

2. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa correta:
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a) O primeiro “que” (linha 2) exerce a função morfológica de pronome relativo e a
função sintática de sujeito da oração a que pertence.
b) O pronome pessoal reto “eles” (linha 5) refere-se aos educadores expostos ao
longo do texto pelo autor.
c) O verbo “têm” (linha 11) é acentuado pela seguinte regra: é monossílabo tônico
terminado em “m”.
d) A partícula “se” (linha 15) é uma partícula apassivadora, formando a voz passiva
sintética.
3. Os pronomes relativos “que” (linha 22), “quanto” (linha 2) e “que” (linha 16) exercem,
respectivamente, as funções sintáticas de:
a)
b)
c)
d)

Sujeito – Sujeito – Sujeito
Objeto direto – Sujeito – Objeto direto
Sujeito – Objeto direto – Sujeito
Objeto direto – Objeto direto – Sujeito

4. Em relação ao trecho abaixo, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta:
“Se possível, que ao avaliarmos possamos conhecê-los melhor e, porque os
conhecemos e os reconhecemos individualmente, sejamos capazes de traçar
percursos de aprendizagem adequados para eles.” (linhas 3 a 5)
I. A palavra “se” que inicia o período é um conjunção subordinativa e introduz uma
oração condicional.
II. A expressão “possamos conhecê-los” poderia ser corretamente substituída por
“possamos os conhecer”.
III. A forma verbal “sejamos” está no tempo futuro do presente do modo indicativo.

a)
b)
c)
d)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está incorreta.
I, II e III estão corretas.

5. Assinale a alternativa que apresenta reescrita do trecho abaixo gramaticalmente
correta e que mantenha o valor semântico do período:
“Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações se dá por meio de questões
que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.” (linhas 6 e 7)
a) Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações, dá-se por meio de
questões que pretendem responder se o aluno sabe, ou não sabe.
b) Boa parte das avaliações dá-se, nas abordagens mais comuns, por meio de
questões as quais pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.
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c) Boa parte das avaliações se dá, por meio de questões, que pretendem responder
se o aluno sabe ou não sabe, nas abordagens mais comuns.
d) Nas abordagens mais comuns - boa parte das avaliações se dá por meio de
questões as que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.
6. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta:
a) A expressão “ao avaliarmos” (linha 3) poderia ser corretamente isolada entre
vírgulas.
b) A vírgula imediatamente após a palavra “individualmente” (linha 4) poderia ser
suprimida mantendo-se a correção gramatical.
c) Os dois pontos imediatamente após o verbo “importam” (linha 15) poderiam ser
corretamente substituídos por ponto e vírgula.
d) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente
após a palavra “qualidade” (linha 25)
7. No período adaptado do texto abaixo há exatamente:
“Tão importante quanto a medição do quanto sabem os alunos é a obtenção de dados
que permitam a readaptação das abordagens educacionais.”
a)
b)
c)
d)

Uma oração coordenada, uma oração subordinada e uma oração assindética.
Uma oração principal e duas orações subordinadas.
Uma oração principal e duas orações coordenadas.
Uma oração principal, uma oração coordenada e uma oração subordinada.

8. Em relação às regras de acentuação, a palavra “inúteis” (linha 8) é acentuada pela
mesma regra da palavra:
a) sociável
b) aéreos
c) possível
d) fruíveis
9. Assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho abaixo, na
ordem em que aparecem:
“____ que ____ realizado avaliações de perfis dos alunos, ____ aprendizado poderá
assim ser personalizado.”
a)
b)
c)
d)

Precisam-se; tenham-se; cujo
Precisa-se; se tenham; com cujo
Precisa-se; tenham-se; de cujo
) Precisa-se; se tenham; cujo

10. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais e das vozes verbais:
a) O verbo “avaliar” (linha 1) está no infinitivo pois possui sujeito inexistente,
permanecendo, assim, invariável.
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b) O verbo “é” (linha 2) concorda em pessoa e número com o seu núcleo do sujeito
“tão” (linha 2)
c) A expressão “se dá” (linha 6) poderia ser corretamente substituída por “é dada”,
sem alteração do valor semântico.
d) O verbo “celebremos” (linha 21) está no tempo futuro do modo subjuntivo e forma
o imperativo.

MATEMÁTICA
11. Quantos elementos tem o conjunto “A” sabendo que podemos formar 256
subconjuntos ao todo?
a)
b)
c)
d)

5
6
8
11

12. Resolva 8x – 5 > 6x + 1:
a)
b)
c)
d)

X < 17.
X > 3.
X > 16.
X < 30.

13. Resolva a seguinte operação:
“√45 ÷ √5”
a)
b)
c)
d)

3.
6.
9.
12.

14. Utilizando das regras de PA, quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre 8
e 521?
a)
b)
c)
d)

103
105
98
109

15. Considere o triângulo retângulo em A, AC=12 cm e AB=5 cm. Qual o valor de X?
a)
b)
c)
d)

17
13
19
15
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CONHECIMENTOS GERAIS
16. No mundo os ingleses foram colonizadores de alguns países. Uma das heranças
da colonização é que a língua falada pelo colonizador em alguns casos torna-se
naturalmente também a língua do país colonizado. São países que tem como idioma o
inglês, exceto:
a)
b)
c)
d)

África do Sul.
Austrália.
Canadá.
Quine Equatorial.

17. A médica e também política Michelle Bachelet, é a atual presidente:
a)
b)
c)
d)

Da Argentina.
Do Chile.
Do Uruguai.
Da Venezuela.

18. Assinale a alternativa correta quanto aos jogos olímpicos:
a) Em 2016, será a primeira vez que as olimpíadas ocorreram na America do Sul.
b) No ano de 1991, os jogos olímpicos foram realizados em Buenos Aires na
Argentina.
c) No ano de 1998, os jogos olímpicos foram realizados em Quito no Equador.
d) No ano 2000, durante os jogos de Montevidéu ocorreu um grande ataque
terrorista.
19. No ano de 2015 a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
comemora:
a)
b)
c)
d)

25 anos de existência.
20 anos de existência.
15 anos de existência.
10 anos de existência.

20. Na atualidade são poucos os países que ainda possuem reis e rainhas, um
exemplo de um país que ainda possui é:
a)
b)
c)
d)

Rússia.
Áustria.
Holanda.
Portugal.

INFORMÁTICA
21. Qual a função do Pincel de Formatação no MS Word?
a)
b)
c)
d)

Formatar um texto como Titulo 1.
Copiar um texto formatado.
Formatar um texto como Titulo 2.
Copiar a formatação de um texto.
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22. No Windows, este botão aumenta o tamanho da janela até que ela ocupe toda a
Área de Trabalho. Trata-se de:
a)
b)
c)
d)

Botão Lente de Aumento.
Botão visualização.
Botão Minimizar.
Botão Maximizar.

23. Dentro de uma tabela no Excel, as células A1 até A12 estão com valores
numéricos inteiros. O que o comando =MÉDIA(A1:A12) faz?
a)
b)
c)
d)

Calcula a média aritmética dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula a soma dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula o desvio padrão dos valores presentes nas células A1 até A12.
Calcula a média ponderada dos valores presentes nas células A1 até A12.

24. Qual a função do comando Ctrl+O no MS Word?
a)
b)
c)
d)

Criar um arquivo novo.
Fechar um arquivo.
Centralizar um texto.
Salvar um arquivo.

25. Qual equipamento abaixo não é um dispositivo de saída de dados?
a)
b)
c)
d)

Monitor.
HD.
Caixa de som.
Impressora Multifuncional (scanner/fax/impressora).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O Músculo Psoas Maior tem origem superficial:
a) Nas Faces laterais dos corpos vertebrais T12-L4 e discos intervertebrais
associados (faces laterais).
b) Nas Vértebras L1-L5 (processos transversos).
c) NA parte distal do trocanter menor.
d) Nos Ramos diretos do plexo lombar, L2-L4.
27. Extensão e rotação externa do quadril, Elevação do tronco a partir da posição
inclinada, retroversão da pelve, equilibra a pelve nos planos sagital e frontal, ajuda a
estabilizar o joelho em extensão através da sua inserção no trato iliotibial, são ações
do músculo:
a)
b)
c)
d)

Glúteo Máximo.
Glúteo Médio.
Quadrado Lombar.
Ilíaco.
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28. "Os estímulos responsáveis pela excitação do miocárdio podem nascer em
qualquer
das
fibras
cardíacas.
Existem,
no
entanto,
certas
zonas
(____________________)
com
diferenciação
anatômica
e
funcional
(_______________) que possuem essa propriedade de gerar estímulos
(_________________)." Completa corretamente as lacunas a alternativa:
a)
b)
c)
d)

Zona de marcapasso; tecido nodal; excitabilidade.
Zona de marcapasso; tecido nodal; automatismo.
Área nodal; miócitos; automatismo.
Área nodal; miócitos; excitabilidade.

29. A atividade elétrica do coração é registrada através do eletrocardiógrafo, em um
papel termossensível, com dimensões padronizadas. As linhas verticais representam
amplitude (milivolts), e as linhas horizontais, tempo (segundos). No Eletrocardiograma
o período refratário absoluto dos ventrículos inclue:
a)
b)
c)
d)

P, QRS e as primeiras porções do segmento ST.
T, U e as primeiras porções da onda P.
QRS, ST e as primeiras porções da onda T.
QRS, T e as primeiras porções da onda U.

30. A atelectasia intra-operatória é definida como o colapso pulmonar que ocorre após
indução anestésica e que é clinicamente caracterizado por redução da complacência
pulmonar e comprometimento da oxigenação arterial. A ocorrência de atelectasias
durante a anestesia é alta, sendo sua incidência estimada entre:
a) 40% e 75% nos pacientes adultos submetidos à anestesia geral, tanto
ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica.
b) 50% e 90% nos pacientes pediátricos submetidos à anestesia geral, tanto
ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica.
c) 40% e 75% nos pacientes pediátricos submetidos à anestesia geral, tanto
ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica.
d) 50% e 90% nos pacientes adultos submetidos à anestesia geral, tanto
ventilação espontânea quanto em ventilação mecânica.

em
em
em
em

31. Embora o diagnóstico de Fibrose Cística (FC) seja usualmente feito na infância
(70% dos casos no primeiro ano de vida), a freqüência do diagnóstico na vida adulta
tem aumentado. Em geral, os pacientes diagnosticados na vida adulta possuem
formas não-clássicas de FC. Eles se apresentam com:
a) Doença respiratória crônica, porém de maior gravidade, com maior freqüência de
infecção por Pseudomonas aeruginosa e com menor freqüência de insuficiência
pancreática do que os pacientes com FC diagnosticados na infância.
b) Doença respiratória crônica, porém de menor gravidade, com maior freqüência de
infecção por Pseudomonas aeruginosa e com maior freqüência de insuficiência
pancreática do que os pacientes com FC diagnosticados na infância.
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c) Doença respiratória crônica, porém de maior gravidade, com menor frequência de
infecção por Pseudomonas aeruginosa e com maior frequência de insuficiência
pancreática do que os pacientes com FC diagnosticados na infância.
d) Doença respiratória crônica, porém de menor gravidade, com menor frequência de
infecção por Pseudomonas aeruginosa e com menor frequência de insuficiência
pancreática do que os pacientes com FC diagnosticados na infância.
32. As medidas mecânicas para aumentar o clearance mucociliar têm se constituído
em um dos pilares fundamentais no tratamento da FC. Existe uma variedade de
técnicas fisioterápicas para a higiene das vias aéreas. As técnicas convencionais no
tratamento da FC incluem:
a) Drenagem postural e ginga torácica em posições anatômicas diferentes, de forma
a facilitar por ação da gravidade a remoção de secreções.
b) Ginga torácica e percussão torácica em posições anatômicas diferentes, de forma
a facilitar por ação da gravidade a remoção de secreções.
c) Vibração torácica e sustentação máxima da Inspiração em posições anatômicas
diferentes, de forma a facilitar por ação da gravidade a remoção de secreções.
d) Drenagem postural e percussão torácica em posições anatômicas diferentes, de
forma a facilitar por ação da gravidade a remoção de secreções.
33. A eletroestimulação precoce aplicada à pacientes críticos em Unidades de Terapia
Intensiva tem por finalidade:
a)
b)
c)
d)

Diminuir a perda de massa muscular.
Redução da percepção de fadiga.
Redução e percepção da dispneia.
Melhoras na capacidade de exercício e força muscular.

34. A doença de Parkinson deve ser tratada com o objetivo de se retardar a
progressão dela, já que ainda não foi descoberta a cura para tal. Em relação ao
quadro de deteriorização física patológica, através do tratamento fisioterapêutico,
evidenciam-se importantes melhoras, por meio de:
a)
b)
c)
d)

Eletroestimulação.
Exercícios em cicloergômetro.
Alongamento auto-assistido por meio de técnicas de bola Suíça.
Goniômetria ao nível de ombros em flexão, abdução e rotação externa.

35. A Artrite que afeta de duas a quatro articulações é definida como:
a)
b)
c)
d)

Condropatia.
Oligoartrite.
Poliartrite.
Capsulite.

36. É importante determinar o lugar e a distribuição da alteração, o momento do início,
os fatores desencadeantes precedentes, os fatores que acentuam ou aliviam os
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sintomas e as respostas dos sintomas às manobras especiais. Com relação a
avaliação e classificação da Dor, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Dor referida é quando a manifestação do fenômeno álgico se dá longe da estrutura
que causa a mesma. É um erro de percepção ao nível do córtex sensorial devido às
estruturas que derivam de um mesmo segmento embrionário e que compartilham de
uma mesma inervação são, portanto, segmentares.
II - Dor irradiada se distribui segundo o território de inervação da raiz nervosa lesada, o
dermátomo, e pode ser desencadeada com os testes especiais.
III - Dor protocinética é aquela que se acentua com o início da movimentação e
melhora ao decorrer do mesmo, voltando a piorar com a atividade prolongada,
sugerindo um provável problema mecânico.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

37. É contra-indicação absoluta para aplicação de Diatermia por ondas curtas:
a)
b)
c)
d)

Enfermidades infecciosas agudas.
Hipersensibilidade ao calor.
Problemas cardíacos.
Metais implantados.

38.De acordo com as modalidades ventilatórias convencionais, nesta situação, a
freqüência respiratória pode variar de acordo com o disparo decorrente do esforço
inspiratório do paciente, porém mantêm-se fixos tanto o volume corrente como o fluxo.
Caso o paciente não atinja o valor pré-determinado de sensibilidade para disparar o
aparelho, este manterá ciclos ventilatórios de acordo com a freqüência respiratória
mínima indicada pelo operador:
a) Ventilação mandatória contínua com pressão controlada – modo controlado.
b) Ventilação mandatória contínua com volume controlado – modo assistidocontrolado.
c) Ventilação mandatória contínua com volume controlado – modo controlado.
d) Ventilação mandatória contínua com pressão controlada – modo assistidocontrolado.
39. São desvantagens na utilização do modo ventilatório de duplo controle com base
na pressão de suporte:
a) Se o paciente não realizar ventilações espontâneas funciona como um modo
controlado. O paciente pode obter o VE ajustado às custas de uma taquipneia
associada a um baixo VT.
b) Deve-se ter cuidado ao indicar o volume corrente, pois este será um dos
responsáveis pelo pico de pressão alcançado pelo ventilador. Em modos assistidos,
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conforme aumente a demanda do paciente, a pressão pode se reduzir, reduzindo o
suporte ao paciente. A redução da pressão também pode diminuir a pressão média de
vias aéreas, reduzindo a oxigenação.
c) Se o nível de pressão aumentar em pacientes obstruídos na tentativa de manter o
volume corrente, pode ocorrer o PEEPi. Em casos de hiperpnéia e aumento da
demanda do paciente, o suporte de pressão vai diminuir, num efeito inverso ao
desejado.
d) Em função da resistência do tubo traqueal in vitro ser menor do que in vivo a
compensação pode ser incompleta. Também, quando há secreções ou dobras no
tubo, estas não são identificadas e a compensação continua incompleta.
40. O banho de parafina é uma forma de transferência de calor superficial, em que se
usa a parafina derretida misturada com óleo mineral a uma temperatura entre:
a)
b)
c)
d)

45°C a 48°C, com fins terapêuticos.
42°C a 44°C, com fins terapêuticos.
47°C a 51°C, com fins terapêuticos.
52°C a 54°C, com fins terapêuticos.
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