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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica, telefone celular, relógio, gravador, bip, receptor, pager, notebook, 

tablete eletrônico, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e/ou qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque-a no cartão-resposta.                                                                 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 18 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

BEM-VINDOS À ERA DA CONFUSÃO 

 

Na semana passada, uma eleição presidencial que deveria ter como marca a volta da democracia 1 

ao Zimbábue terminou em confusão quando contas falsas no Twitter, no Facebook e no WhatsApp 2 

disseminaram resultados contraditórios. O país inteiro chegou a presenciar comemorações espontâneas 3 

pela vitória dos dois candidatos, o que resultou em confrontos violentos. Em um clima geral de 4 

desconfiança, até observadores internacionais não sabiam onde obter informações confiáveis. Toda essa 5 

situação permite prever que o próximo governo enfrentará uma crise de legitimidade desde seu primeiro 6 

dia. 7 

Na Índia, o governo empreende verdadeira batalha contra uma onda de linchamentos depois que 8 

rumores falsos viralizaram no WhatsApp sobre supostos sequestradores de crianças. Nacionalistas 9 

interessados em atiçar o ódio religioso usam a plataforma para aprofundar a polarização, que também tem 10 

resultado em linchamentos. Em resposta, o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez, o número de contatos 11 

para os quais cada usuário pode encaminhar mensagens, buscando, assim, atrasar a viralização das 12 

notícias. A medida é mero paliativo, uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem 13 

essa limitação. 14 

Nos Estados Unidos, em vista das eleições legislativas de novembro, o Facebook tem se 15 

esforçado para reagir a um amplo ataque de fake news. Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA foram 16 

expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de 2016. Em uma reviravolta inesperada, agora 17 

elas se voltam contra o presidente Donald Trump. O objetivo dos propagadores de fake news, muitos dos 18 

quais vivem na Rússia, não é apoiar um candidato ou outro, mas gerar confusão generalizada, polarização 19 

e desconfiança na própria democracia. Assim como muitos democratas questionam a legitimidade do 20 

presidente, muitos republicanos poderão vir a questionar a legitimidade do Congresso dos EUA - que, 21 

agravando ainda mais a situação, poderia dar início a um processo de impeachment contra Trump.      22 

Nunca antes a democracia dos EUA enfrentou ameaça tão séria. 23 
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Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores votaram por deixar a União Europeia em 2016, atraídos por 24 

uma enxurrada de informações falsas disseminadas por nacionalistas oportunistas. Em uma pesquisa 25 

recente, uma porcentagem semelhante dos britânicos disse acreditar que os desembarques na Lua de 1969 26 

a 1972 eram falsos. A triste ironia é que, pela primeira vez na história, a maioria dos cidadãos pode 27 

carregar no bolso todo o conhecimento do mundo, mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a 28 

informações falsas. 29 

Engana-se quem pensa que algumas mudanças nas leis e ajustes técnicos podem resolver a 30 

situação e permitir que tudo volte a ser como antes. A humanidade testemunha os primeiros momentos 31 

de uma nova era em que todo o relacionamento com a informação - e a realidade como um todo - mudará 32 

de maneira hoje inimaginável. A democracia, tal como se concebe hoje, dificilmente sobreviverá a essa 33 

transformação. 34 

Basta considerar duas grandes tendências. A primeira: apenas 50% da população mundial tem 35 

acesso à internet hoje. Nos próximos anos, a outra metade, potencialmente ainda mais vulnerável a 36 

notícias falsas, também poderá participar do debate online. Por exemplo, muitos aplicativos populares no 37 

mundo em desenvolvimento concentram-se apenas em mensagens de voz, já que parcela considerável de 38 

seus usuários não sabe ler nem escrever, dificultando ainda mais a identificação de                                    39 

informações falsas. 40 

A segunda: o desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial, capazes de 41 

manipular ou fabricar vídeos, arquivos de áudio e fotos falsas - as chamadas deep fakes - ampliará 42 

consideravelmente a dificuldade de separar fato de ficção, o que fará as fake news de hoje parecerem 43 

brincadeira de criança. 44 

Daqui a alguns anos, um smartphone será suficiente para simular uma sequência de notícias, 45 

como as da CNN, por exemplo, na qual a perfeita imitação da voz de um apresentador famoso reportaria 46 

um golpe militar em Washington ou um anúncio da Casa Branca sobre uma guerra iminente, sem meio 47 

técnico para confirmar ou negar sua veracidade. Em uma futura eleição presidencial no Brasil, não será 48 

mais necessário atacar os concorrentes - pode-se simplesmente produzir um vídeo em que o rival promete 49 

que, se eleito, encerrar o programa Bolsa Família, eliminar a propriedade privada ou qualquer absurdo 50 

que o faça perder apoio. Confusos e desconfiados, os cidadãos se refugiarão ainda mais em suas bolhas 51 

aparentemente seguras, isolados em relação a qualquer tipo de debate público. 52 

Heather Bryant, jornalista afiliada à Universidade Stanford, escreveu recentemente que 53 

jornalistas, mesmo nos melhores jornais do mundo, estão totalmente despreparados para distinguir fato 54 

de ficção ao analisar deep fakes. Para complicar ainda mais a situação, há evidências crescentes de que 55 

internautas parecem realmente preferir notícias falsas: em um estudo recente de Soroush Vosoughi, um 56 
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pesquisador do MIT, conclui que as informações falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que 57 

notícias verdadeiras. 58 

O impacto na política externa será igualmente expressivo. O interminável ciclo de notícias falsas 59 

e a rápida disseminação de opiniões extremas (ou, por exemplo, falsos vídeos de atrocidades cometidas 60 

por outro país) reduzirão o espaço de negociações tranquilas para se chegar a compromissos aceitáveis 61 

para todos os envolvidos. Em 1945, delegados de 50 países se reuniram em São Francisco para desenhar 62 

a ordem global pós-Guerra. Foram oito semanas de negociação, com poucas interrupções. Hoje, o mesmo 63 

seria praticamente impossível. A necessidade de adotar posições em minutos, instantaneamente acessíveis 64 

em todo o mundo, afeta a capacidade da diplomacia de reduzir o risco de conflitos. 65 

O debate sobre como salvar a democracia acabou de começar. Não existem soluções fáceis, e há 66 

anos de tentativas e erros dolorosos adiante - como testemunhado hoje no Zimbábue, na Índia, nos Estados 67 

Unidos, no Reino Unido e em tantos outros países. O único erro que não se pode cometer é fingir ser 68 

possível, de alguma forma, voltar aos velhos tempos. 69 

Extraído de El PAÍS - https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/06/opinion/1533562312_266402.html 

 

 

01) De acordo com o texto 

 

(A) Os usuários de aplicativos, de um modo 

geral, transgridem não só a Lei das 

Comunicações, mas também os limites do 

respeito à democracia. 

(B) Tecnologia, fake news e viralização mudarão 

a democracia para sempre.  

(C) A conduta da juventude, não raro, está 

condicionada aos desmandos veiculados por 

aplicativos de redes sociais. 

(D) O mundo inteiro sofre, hoje, as influências do 

mau jornalismo.  

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Evidencia a existência de um compromisso 

dos usuários de aplicativos com as 

informações replicadas. 

(B) Enfatiza a importância do debate ético  

travado na Índia para eliminar as 

consequências das fake News. 

(C) Mostra que a repercussão de uma notícia 

falsa pode atingir inúmeras pessoas em 

poucos minutos e acarretar prejuízos de toda 

ordem. 

(D) Indica a necessidade de controle externo para 

uso de aplicativos que disseminam notícias 

falsas, como ocorreu nos E.U.A. e Inglaterra. 

 

03) O enunciador, na construção do seu discurso 

 

(A) Vale-se tão somente da linguagem 

denotativa. 

(B) Mostra-se impassível na análise da realidade 

enfocada. 

(C) Apresenta, em certos trechos, pontuação 

emotiva e aproveitamento do nível coloquial 

da linguagem. 

(D) Sugere que a democracia passa por um 

momento de instabilidade em razão da livre 

circulação de fake News. 
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04) A declaração que constitui o último período 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico. 

(B) Restritivo. 

(C) Retificador. 

(D) Revolucionário. 

 

05) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em 

 

(A) “inimaginável” (L.33). 

(B) “confusos” (L.51) 

(C) “seguras” (L.52) 

(D) “interminável” (L.59). 

 

06) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “A medida é mero paliativo” (L.13). 

(B) “...40% dos eleitores dos EUA foram 

expostos a notícias falsas...” (L.16/17). 

(C) “O impacto na política externa será 

igualmente expressivo.” (L.59). 

(D) “o mesmo seria praticamente impossível” 

(L.63/64). 

 

07) As expressões “até” (L.5) e “mesmo” (L.54) 

denotam, respectivamente, 

 

(A) Inclusão e concessão. 

(B) Modo e explicação. 

(C) Explicação e concessão. 

(D) Limite e modo. 

 

08) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar 

 

(A) “se”, em “Estima-se” (L.16), é parte 

integrante de “estima”. 

(B) “existem”, em “Não existem soluções fáceis” 

(L.66),  possui sujeito indeterminado. 

(C) “considerar duas grandes tendências”, em 

“Basta considerar duas grandes tendências.” 

(L.35),  tem valor subjetivo. 

(D) Preserva-se a função sintática do termo 

“evidências crescentes”, em “há evidências 

crescentes” (L.55), ao se substituir o verbo 

HAVER por  exisitir. 
 

09) A forma transcrita, à esquerda, corresponde à 

informação indicada, à direita, em  
 

(A) “deveria” (L.1) – ação hipotética futura 

concluída no passado. 

(B) “sabiam” (L.5) – ação passada que se 

prolonga no futuro. 

(C) “pode” (L.12) – ação que se esgota no 

presente. 

(D) “escreveu” (L.53) – ação concluída no 

passado. 
 

10) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão 
 

(A) “de crianças” (L.9). 

(B) “sem essa limitação” (L.13/14). 

(C) “de impeachment” (L.22). 

(D) “de voz” (L.38). 
 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão 

 

(A) “A medida” (L.13). 

(B) “O objetivo” (L.18). 

(C) “soluções fáceis” (L.66). 

(D) “aos velhos tempos” (L.69). 
 

12)  
 

“O único erro que não se pode cometer é fingir ser 

possível, de alguma forma, voltar aos velhos 

tempos.” (L.68/69). 
 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo 

de coordenação. 

(B) A segunda oração tem função de adjunto 

adnominal. 

(C) A última oração tem valor adjetivo. 

(D) A segunda e terceira oração têm valor 

passivo. 
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13) O fragmento em que inexiste qualquer termo 

usado em sentido conotativo é o que está 

transcrito em  
 

(A) “...o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez, 

(...) buscando, assim, atrasar a viralização das 

notícias.” (L.11/12). 

(B) “O objetivo dos propagadores de fake news, 

muitos dos quais vivem na Rússia, não é 

apoiar um candidato ou outro, mas gerar 

confusão generalizada” (L.18/19). 

(C) “Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores 

votaram por deixar a União Europeia em 

2016, atraídos por uma enxurrada de 

informações falsas disseminadas por 

nacionalistas oportunistas.” (L.24/25). 

(D) “Confusos e desconfiados, os cidadãos se 

refugiarão ainda mais em suas bolhas 

aparentemente seguras” (L.51/52). 
 

14) A  alternativa em que há possibilidade de 

concordância verbal facultativa, singular ou 

plural, é a  
 

(A) “Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA 

foram expostos a notícias falsas” (L.16/17). 

(B) “...há evidências crescentes” (L.55). 

(C) “há anos de tentativas e erros dolorosos 

adiante” (L.66/67). 

(D) “a maioria dos cidadãos pode carregar no 

bolso todo o conhecimento do mundo” 

(L.27/28). 

15) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é verdadeiro o que se afirma em 
 

(A) O verbo “viralizaram” (L.9) apresenta-se 

com a mesma regência que “reagir” (L.16). 

(B) A forma verbal “há”, em “há anos de 

tentativas e erros dolorosos adiante” 

(L.66/67), pode ser substituída pela forma 

verbal “ter”, ajustando-se na correlação 

modo-temporal, sem prejuízo de ordem 

gramatical.. 

(C) A partícula “as”, em “...como as da CNN...” 

(L.46), tem o mesmo valor morfológico de 

“essa”, em “Toda essa situação” (L.5/6). 

(D) A declaração “Heather Bryant, jornalista 

afiliada à Universidade Stanford, escreveu 

recentemente” (L.53) apresenta, entre 

vírgulas, um vocativo. 

 

16) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “terminou“ (L.2) e a 

composta 

 

(A) Tem terminado. 

(B) Tinha terminado. 

(C) Tivesse terminado. 

(D) Terá terminado. 

 

17) A oração “...que o próximo governo 

enfrentará uma crise de legitimidade desde 

seu primeiro dia. (L.6/7) possui o mesmo 

valor morfossintático que a indicada na 

alternativa 

 

(A) “...que também tem resultado em 

linchamentos.” (L.10/11). 

(B) “...que tudo volte a ser como antes” (L.31). 

(C) “...que (...) a maioria dos cidadãos pode 

carregar no bolso todo o conhecimento do 

mundo” (L.27/28). 

(D) “...que o faça perder apoio.” (L.51). 
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18) A alternativa em que se apresenta uma informação correta para a oração transcrita à esquerda é 

 

(A) “...uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem essa limitação.” (L.13/14) encerra 

a declaração principal do período. 

(B) “...que 40% dos eleitores dos EUA foram expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de 

2016.” (L.16/17) Tem como função sintática objeto direto. 

(C) “...mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a informações falsas.” (L.28/29) expressa uma 

concessão a “todo conhecimento do mundo” (L.28). 

(D) “...que deveria ter como marca a volta da democracia ao Zimbábue” (L.1/2) restringe o termo “uma 

eleição presidencial” (L.1). 

 

AS QUESTÕES 19 E 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO DA TIRINHA ABAIXO 

 

TEXTO 

 
 

19) A fala da mãe de Susanita, a menina de cabelo branco, é reveladora 

 

(A) do distanciamento entre as necessidades imediatas de diferentes membros da mesma família. 

(B) da falta de zelo dos pais com relação ao momento de concentração dos filhos nos estudos. 

(C) de discriminação e desrespeito aos sentimentos alheios. 

(D) da necessidade de mudanças nas relações interpessoais e sociais. 

 

20) No terceiro quadrinho 

 

(A) “Pois é” sugere concordância com algo que foi dito do outro lado da linha. 

(B) “quadrada” está empregada em seu  denotativo. 

(C) “imagina” expressa, por se encontrar no imperativo, uma ordem. 

(D) “pode” dá ideia de certeza absoluta. 
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21) A redução da mortalidade materna e infantil 

é uma das prioridades do Pacto pela Vida, 

integrante do Pacto pela Saúde (2006).  

 

São objetivos e metas para a redução da 

mortalidade infantil, estabelecidos no Pacto pela 

Vida (2006), exceto: 

(A) Apoiar a elaboração de propostas de 

intervenção para a qualificação da atenção às 

doenças prevalentes. 

(B) Criação de comitês de vigilância do óbito em 

80% dos municípios com população acima de 

80.000 habitantes, em 2006. 

(C) Reduzir a mortalidade neonatal em 10%, em 

2006. 

(D) Reduzir em 50% os óbitos por doença 

diarreica e 20% por pneumonia, em 2006. 

 

22) Redistribuir poder e responsabilidade entre 

os três níveis de governo com o objetivo de 

prestar serviços de saúde com maior 

qualidade, em que cada esfera de governo é 

autônoma e soberana nas suas decisões e 

atividades, respeitando os princípios gerais e 

a participação da sociedade, é o que 

determina o seguinte princípio organizativo 

do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

(A) Hierarquização. 

(B) Descentralização. 

(C) Resolutividade. 

(D) Regionalização. 

 

 

 

 

 

 

23) De acordo com a Lei 8080/90, é incorreto 

afirmar que: 
 

(A) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 

municipais de previdência social deverão 

integrar-se à direção correspondente do 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 

seu âmbito de atuação, bem como quaisquer 

outros órgãos e serviços de saúde. 

(B) Os planos de saúde serão a base das 

atividades e programações de cada nível de 

direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

seu financiamento será previsto na respectiva 

proposta orçamentária. 

(C) Na prestação de serviços privados de 

assistência à saúde, serão observados os 

princípios éticos e as normas expedidas pelo 

órgão de direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) quanto às condições para seu 

funcionamento. 

(D) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização da 

Conferência de Saúde e do Ministério da 

Saúde. 
 

24) Sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),  é 

correto afirmar que: 

(A) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 

terão representação no Conselho Nacional de 

Saúde. 

(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em Decreto. 

(C) Os Conselhos de Saúde devem se reunir a 

cada quatro anos. 

(D) A Conferência de Saúde atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 21 A 25 
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25) Os serviços de atendimento inicial à saúde do 

usuário no SUS são chamados de Portas de 

Entrada. São Portas de Entrada às ações e aos 

serviços de saúde nas Redes de Atenção à 

Saúde os seguintes serviços, exceto: 

 

(A) de atenção terciária. 

(B) de atenção de urgência e emergência. 

(C) especiais de acesso aberto. 

(D) de atenção psicossocial. 

 

 

 

 

 

 
 

26) Que nome se dá ao instrumento por meio do 

qual a autoridade municipal apura a violação 

das disposições do Código de Postura do 

município de Altos? 

 

(A) Notificação. 

(B) Auto de Infração. 

(C) Embargo. 

(D) Intimação. 

 

27) São formas de provimento de cargo público 

no município de Altos, exceto: 

 

(A) Nomeação. 

(B) Readaptação. 

(C) Exoneração. 

(D) Reversão. 

 

28) Para efeitos do IPTU - Imposto Predial 

Territorial Urbano, assinale a alternativa que 

se constitui um requisito mínimo para que 

uma propriedade esteja localizada em zona 

urbana do município de Altos: 

 

(A) Apenas a existência de meio fio ou 

calçamento, com canalização de águas 

pluviais. 

(B) Somente o abastecimento de água. 

(C) Exclusivamente, a existência de escola ou 

posto de saúde, a uma distância de três 

quilômetros do imóvel considerado. 

(D) A existência de sistema de esgotos sanitários 

e rede pública de iluminação, com ou sem 

posteamento para distribuição domiciliar. 

 

29) Sobre a estabilidade do Profissional do 

Magistério no município de Altos, não é 

correto afirmar que: 

 

(A) Como condição para a aquisição de 

estabilidade, não é obrigatória a avaliação de 

desempenho. 

(B) Habilitado exclusivamente por concurso 

público para cargo efetivo, o Profissional do 

Magistério adquirirá estabilidade ao 

completar o prazo de três anos de efetivo 

exercício. 

(C) O servidor Profissional do Magistério só 

perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado ou de processo 

administrativo disciplinar no qual lhe seja 

segurada ampla defesa. 

(D) Estabilidade do Profissional do Magistério é 

a garantia constitucional que enseja a 

permanência do concursado nomeado para o 

cargo de provimento efetivo, depois de 

cumprido o período compreendido para 

realização do estágio probatório. 

 

30) Assinale abaixo o fator que não é observado 

na avaliação de aptidão e capacidade do 

servidor nomeado no município de Altos, 

durante o estágio probatório: 

 

(A) Assiduidade. 

(B) Disciplina. 

(C) Empatia. 

(D) Capacidade de iniciativa. 

 

 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS                                      

QUESTÕES DE 26 A 30 
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31) A fisioterapia neurológica é o conjunto de 

tratamentos e técnicas fisioterapêuticas usado 

para a recuperação de pacientes afetados por 

doenças neurológicas, ou seja, aquelas 

originadas no sistema nervoso. São exemplos 

de doenças com possibilidade reabilitativa na 

fisioterapia neurológica, EXCETO: 

 

(A) Doença de Parkinson. 

(B) Esclerose Múltipla. 

(C) Espondiloartrose. 

(D) Traumatismo Cranioencefálico. 

 

32) Na fisioterapia, o objetivo é buscar o bem         

-estar físico e emocional, reabilitando o 

paciente para que possa realizar suas 

atividades com o maior nível de 

independência possível. O foco é aumentar a 

qualidade de vida. É possível listar algumas 

metas que o fisioterapeuta, junto ao paciente, 

deve trabalhar para atingir. Acerca dessas 

metas, assinale a alternativa incorreta 

 

(A) Aumentar a amplitude dos movimentos. 

(B) Desarranjo postural. 

(C) Aperfeiçoar as habilidades cognitivas. 

(D) Melhorar a força muscular junto à 

coordenação. 

 

33) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é 

uma das condições mais comuns na clínica 

fisioterapêutica na área de neurologia do 

adulto. Esses pacientes apresentam distúrbios 

sensoriais e motores, cuja repercussão é 

determinante para a conduta adequada do 

fisioterapeuta. Considerando o AVE, 

organize as orações numéricas com suas 

respectivas definições alfabéticas.  

 

 

 

 

 

 

1. Paralisia parcial ou incompleta, afetando uma 

das metades do corpo. 

2. Dificuldades para higiene pessoal como 

tomar banho. 

3. Característica do estágio inicial da 

recuperação da hemiplegia.  

4. Interrupção do fluxo sanguíneo.  

5. Característica do estágio final da recuperação 

da hemiplegia.  
 

A. Flacidez. 

B. Hemiplegia. 

C. Implicações funcionais. 

D. Aumento de força muscular. 

E. Isquemia local.  
 

(A) 1B, 2C, 3A, 4E, 5D. 

(B) 1C, 2B, 3D, 4E, 5A. 

(C) 1B, 2A, 3C, 4D, 5E.  

(D) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C.  

 

34) Qual o nome da síndrome medular que 

conduz à perda contralateral da sensibilidade 

à dor e à temperatura e perda homolateral da 

propriocepção, além de paralisia espástica 

abaixo do nível da lesão? 
 

(A) Lundy – Ekman. 

(B) Funicular Posterior. 

(C) Funicular Anterior. 

(D) Brown – Séquard.  

 

35) No primeiro contato de um fisioterapeuta 

com seu paciente, é importante que a 

anamnese seja feita com cautela junto à 

avaliação física precisa do indivíduo. 

Durante a ausculta cardíaca, você percebe o 

seguinte som: TUM – SHHH – TÁ. 
 

Esse som pode ser sinal de uma: 

(A) insuficiência da valva aórtica.  

(B) insuficiência da valva pulmonar. 

(C) insuficiência da valva tricúspide.  

(D) estenose da valva mitral.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 31 A 60 
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36) As células do músculo cardíaco têm como 

uma das suas características, a irritabilidade, 

ou seja, a capacidade de serem 

despolarizadas pelas células vizinhas. Essa 

propriedade garante a propagação do 

estímulo elétrico para que o bombeamento do 

sangue aconteça adequadamente. Entretanto, 

se o miocárdio fosse um músculo único, os 

estímulos elétricos gerados no átrio direito 

estimulariam os ventrículos praticamente 

simultaneamente. Isso faria com que o 

coração como um todo entrasse em sístole, 

impossibilitando a circulação sanguínea.  

 

Sobre esse assunto, marque a alternativa 

INCORRETA. 

(A) O esqueleto cardíaco é fundamental para o 

correto funcionamento do coração, pois 

funciona como um perfeito arcabouço de 

sustentação e organização dos 

compartimentos miocardiais. 

(B) O tronco do feixe de His desempenha um 

importante papel na condução elétrica 

cardíaca, pois é o grande responsável por 

fazer o estímulo atravessar o esqueleto 

cardíaco.  

(C) O esqueleto cardíaco contém as duas valvas 

semilunares e as duas atrioventriculares. 

(D) O nodo sinusal é um elemento dispensável na 

coerência de contração do músculo cardíaco.  

 

37) Seu paciente traz um laudo de 

ecocardiograma que mostra um volume 

sistólico final igual a 20ml, um volume 

diastólico final de 120ml e uma frequência 

cardíaca de 70bpm. Qual é o débito cardíaco 

desse coração? 

 

(A) 7L. 

(B) 6L. 

(C) 5L. 

(D) 4L. 

 

38) No corpo humano, identificamos três tipos de 

músculos. Os músculos lisos e os estriados 

esqueléticos dependem de estímulo elétrico 

originado à distância (centros superiores) 

para sua contração. O músculo estriado 

cardíaco difere dos dois anteriores pela sua 

capacidade de produzir o próprio estímulo 

elétrico; propriedade esta conhecida como 

irritabilidade. Todas as células do miocárdio 

são capazes de produzir estímulo elétrico, 

entretanto, algumas são mais especializadas 

que outras, tanto na produção quanto na 

condução desse estímulo. Em conjunto, essas 

células fazem parte do Sistema de Condução 

do Coração.  

 

Marque a única alternativa que contém um 

elemento que NÃO faz parte desse sistema.  

(A) Células do nodo sinusal. 

(B) Fibras de Purkinje.  

(C) Fibras de Huntington. 

(D) Células do nodo átrio-ventricular.  

 

39) Cadeias Musculares é um método global de 

fisioterapia de abordagem biomecânica e 

comportamental, que atua na prevenção, no 

tratamento e na manutenção da boa 

organização corporal. Em relação aos 

encadeamentos aponeuróticos e aos 

elementos que refletem as formações das 

cadeias AM e PM, é correto o que se afirma 

em: 

 

(A) A residência de AM encontra-se na bacia, 

fato este, que a qualifica como sendo 

sinônimo de necessidade de dominar o 

ambiente. 

(B) O feudo de PM encontra-se na região do 

membro superior, o que a caracteriza pelo 

enrolamento do tórax por ação dos membros 

superiores. 

(C) O pivô de PM encontra-se no tornozelo, 

sendo essa região ativada pela ação dos 

músculos flexores dos dedos e sóleo.  
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(D) A hiperextensão ou recurvatum do joelho 

ocorre na postura de AM sob a tentativa de 

corrigir o excesso de movimento posterior do 

tórax. 

 

40) Em relação às características tipológicas que 

definem as cadeias anteromedianas e/ou 

posteromedianas, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Os dedos em martelo ocorrem por ação dos 

flexores plantares e flexores longos dos 

dedos, que encurtam a distância entre os 

dedos e o calcâneo, causando um pé cavo, na 

postura de PM. 

(B) Na postura de AM, com pé sem carga, o 

músculo sóleo e os flexores dos dedos 

bloqueiam o tornozelo em flexão plantar, 

consequentemente levando o joelho a uma 

posição de semiflexão.  

(C) Na ação da perna, na postura de PM, o 

gastrocnêmio medial, realiza uma ação de 

força em sentido superior, favorecendo o 

desbloqueio do joelho e ação de movimento 

do tornozelo em sentido a dorsi-flexão.  

(D) Em relação as alavancas de AM, nota-se a 

presença de uma anteversão pélvica, em 

corda de arco, o que provoca uma 

anteriorização da cabeça, semiflexão de 

joelho e quadro de retificação torácica.  

 

41) Sobre o processo de desenvolvimento da 

osteoartrose, marque a afirmativa correta. 

 

(A) Os fatores catabólicos, como as enzimas 

TIMP e colagenase, favorecem a degradação 

cartilaginosa.  

(B) As IL-1, IL-6 e TNF agem como enzimas 

catabólicas induzidas por ação dos 

condrócitos.  

(C) A testosterona, hormônio de crescimento, em 

altas doses pode influenciar no aumento da 

estrutura cartilaginosa, quando ela encontra-

se íntegra.  

(D) As mulheres apresentam maior propensão ao 

desenvolvimento de osteoartrose, pelo fato 

de apresentarem aumento na produção de 

tiroxina. 

 

42) A artrite reumatoide (AR) está entre as 

principais doenças reumáticas que levam a 

deformidades articulares importantes e 

significantes. Sobre essa doença, marque a 

alternativa correta. 

 

(A) Os pacientes acometidos pelo HLA-DR4 

estão menos propensos ao desenvolvimento 

de comprometimento sistêmico.  

(B) A artrite reumatoide é uma doença 

oligoartricular simétrica, que ocorre 

principalmente em pessoas entre 40 e 50 

anos.  

(C) A sinovite é o principal quadro, o que leva a 

deformação articular. 

(D) A presença de sindesmófitos articulares 

denota a ativação do fator reumático, levando 

ao acometimento distal da artrite reumatoide.  

 

43) Sobre a Espondilite Anquilosante, marque a 

alternativa correta. 

 

(A) O processo de fusão óssea dá-se pela ação 

inflamatória das enteses, substituindo 

estruturas ligamentares por osso. 

(B) O teste de Patrick Faber deve ser realizado 

com ênfase no comprometimento da região 

lombar baixa.  

(C) A Espondilite Anquilosante está associada a 

ativação do HLA-B14, com melhor 

prognóstico. 

(D) A sacroiliete é uma lesão degenerativa da 

articulação sacroilíaca, presente nas fases 

tardias da lesão por E.A. 
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44) Sobre o tratamento fisioterapêutico 

empregado na espondilite anquilosante, 

marque a alternativa correta. 

 

(A) É de fundamental importância o repouso da 

estrutura afetada em momentos de descanso, 

evitando a ação inflamatória da doença. 

(B) Medidas preventivas como a adaptação de 

travesseiro mais alto auxilia na prevenção de 

deformidades que levem a dificuldade 

respiratória. 

(C) O uso de ultrassom deve ser utilizado com 

cautela, principalmente nas sacroilíetes, pelo 

fato de intensificar a corrente e levar ao 

superaquecimento.  

(D) A prática de exercícios ativos minimiza o 

processo de fusão óssea, retardando-o e 

evitando, temporariamente, a ossificação.  

 

45) Os critérios de classificação adotados pelo 

Colégio Americano de Reumatologia são 

fundamentais como auxílio diagnóstico da 

Osteoartrose. Em relação aos critérios na 

osteoartrose, marque a alternativa correta. 

 

(A) Acometimento das articulações distais de 

forma simétrica. 

(B) Rigidez matinal acima de 1 hora. 

(C) A presença de dor articular aos movimentos. 

(D) Presença de deformidade como dedos em 

botoeira.  

 

46) A contratura de Dupuytren é uma doença da 

fáscia palmar que pode levar a encurtamento, 

espessamento e fibrose progressiva da fáscia 

e aponeurose palmar. Sobre essa doença, 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Espessamentos nodulares indolores da 

aponeurose palmar que aderem à pele são 

manifestações iniciais da doença.  

(B) O tratamento, geralmente, envolve a excisão 

cirúrgica de todas as partes fibróticas da 

fáscia palmar para liberar os dedos. 

(C) A contratura, frequentemente, ocorre em 

pacientes devido aos movimentos excessivos.  

(D) A contratura progressiva das faixas 

longitudinais produz elevação das margens 

na palma da mão, do quarto, quinto e terceiro 

dedos.  

 

47) Paciente do sexo feminino, professora, 35 

anos de idade, relatando dor insidiosa na 

região dorsal do polegal, procurou 

atendimento médico, sendo diagnosticada 

Doença de De Quervain. Essa patologia é 

uma das formas de manifestação clínica de 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho, que corresponde à inflamação da 

bainha dos tendões dos músculos: 

 

(A) Extensor curto e longo do polegar. 

(B) Abdutores curto e longo do polegar. 

(C) Abdutor longo e extensor curto do polegar. 

(D) Extensor longo e abdutor curto do polegar.  

 

48) Acerca da síndrome conhecida como “ombro 

congelado” e da sua abordagem fisioterápica, 

assinale a opção correta. 

 

(A) Exercícios pendulares são contraindicados 

pelo fato de distenderem a cápsula e 

promover aumento do processo inflamatório, 

aumentando a degeneração.  

(B) Essa síndrome apresenta como característica 

a presença de contratura dos músculos 

periartriculares ao ombro, e está relacionada 

a aderência de tendões ao úmero. 

(C) O fortalecimento tem como objetivo aliviar a 

dor, uma vez que não acelera a restauração da 

amplitude de movimento. 

(D) Na avaliação fisioterapêutica, a realização de 

rotação interna do ombro e de rotação contra 

resistência é fundamental para o diagnóstico 

dessa síndrome.  
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49) No que se refere a Síndrome do Impacto do 

Ombro (SIO), marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A SIO é uma patologia inflamatória e 

degenerativa que se caracteriza por 

impactação mecânica de determinadas 

estruturas que se localizam no espaço 

umerocoracoacromial da articulação.  

(B) A articulação acromioclavicular é do tipo 

sinovial plana e está localizada na porção 

externa da clavícula, mais especificamente 

do processo acromial da escápula até a 

extremidade distal da clavícula.  

(C) O manguito rotador é composto pelos 

tendões dos músculos, subescapular, 

supraespinhal, infraespinhal e redondo 

menor, estando todos encarregados de 

estabilizar a articulação glenoumeral.  

(D) A função principal do manguito rotador, além 

de participar efetivamente da abdução do 

deltoide, adução e rotação externa, abdução 

na horizontal e rotação externa, é a de manter 

o úmero centralizado na cavidade glenoide 

durante algum movimento de elevação dos 

ombros. 

 

50) A respeito da Febre Reumática, marque a 

alternativa correta. 

 

(A) É uma doença desencadeada pela presença do 

Stafilococos Aureus, o qual apresenta 

afinidade com as células corporais.  

(B) Apresenta-se na forma migratória a respeito 

das articulações, o que pode levar a sequelas 

importantes. 

(C) A presença de nódulos subcutâneos 

estabelece bom prognóstico ao início da lesão 

de pele. 

(D) O processo de reação cruzada está 

relacionado a presença da proteína M, 

promovendo mimetismo celular. 

 

51) Analise os aspectos fisiopatológicos 

descritos abaixo e assinale a afirmativa 

correta. 

 

(A) A flacidez cutânea está relacionada 

histologicamente com um aumento na matriz 

extracelular. 

(B) O mecanismo de ação do estrogênio na 

etiologia e agravamento do fibroedema 

geloide pode ser explicado por seu efeito no 

aumento da permeabilidade da 

microcirculação, drenando o edema e a 

diminuição do tônus vascular. 

(C) Com o envelhecimento, a pele tende a se 

tornar menos espessa e as glândulas 

sudoríparas diminuem em número e em 

função. 

(D) O reparo da pele se caracteriza por uma 

sucessão de fases, sendo a primeira fase 

(inflamatória) caracterizada por mitose 

intensa de fibroblastos. 

 

52) O envelhecimento é um fenômeno 

fisiológico, irreversível, lentamente 

evolutivo que acontece durante o período de 

desenvolvimento. Inicia após a concepção 

em termos de biologia celular. Reflita sobre o 

assunto e assinale a alternativa correta. 

 

(A) O único anexo cutâneo que não sofre o 

processo de envelhecimento são as glândulas 

sebáceas. 

(B) O processo de envelhecimento cutâneo tem 

como causa exclusiva os efeitos externos. 

(C) As rugas são causadas por um somatório de 

desidratação e diminuição da elasticidade da 

pele.  

(D) De acordo com a classificação de Glogau, 

exemplos de rugas grau II são as nasogeanas 

aparentes. 
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53) Analise as afirmativas a respeito do recurso 

terapêutico de criolipólise e marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) O mecanismo mais provável para destruição 

dos adipócitos é a cristalização dos lipídios 

citoplasmáticos, que ocorre em temperaturas 

bem acima do ponto de congelamento da 

água do tecido. 

(B) A criolipólise é um tratamento adequado para 

pacientes de peso normal, com gorduras 

localizadas. 

(C) A flacidez de pele é considerada uma 

contraindicação absoluta para a utilização da 

criolipólise. 

(D) A massagem manual no local de aplicação é 

recomendada por pelo menos dois minutos 

após a retirada dos aplicadores da 

criolipólise. 

 

54) As queimaduras são lesões causadas por 

calor, substâncias corrosivas, líquidos e 

vapores, podendo ocorrer também pelo frio 

intenso, por radiação solar e elétrica. 

Considerando a profundidade, as 

queimaduras são classificadas em: 

 

(A) Primeiro e segundo graus têm características 

semelhantes, intensificando apenas na 

vermelhidão e aparecimento de bolhas. 

Terceiro e quarto grau, com destruição das 

terminações nervosas, ocorre dor intensa. A 

pele apresenta-se carbonizada.  

(B) Primeiro grau é quando a lesão é superficial. 

Segundo grau, quando a ação do calor é mais 

intensa, não aparecem bolhas. A dor é mais 

intensa que a queimadura de primeiro grau. 

Terceiro grau, há destruição das terminações 

nervosas, ocorre dor intensa. A pele 

apresenta-se carbonizada. 

 

 

 

(C) Primeiro grau, quando a lesão é superficial. 

Aparecerão vermelhidão, inchaço e dor. 

Segundo grau, quando a ação do calor é mais 

intensa. Além da vermelhidão, aparecem 

bolhas ou umidade na região afetada. A dor é 

mais intensa. Terceiro grau, há destruição da 

pele. Atingem gordura, músculo e até ossos. 

Pela destruição das terminações nervosas, 

ocorre pouca ou nenhuma dor. A pele 

apresenta-se esbranquiçada. Quarto grau, os 

tecidos ficam carbonizados. 

(D) Primeiro grau, há destruição da pele. 

Atingem gordura, músculo e até ossos. Pela 

destruição das terminações nervosas, ocorre 

pouca ou nenhuma dor. A pele apresenta-se 

esbranquiçada ou carbonizada. Segundo 

grau, quando a ação do calor é mais intensa. 

Além da vermelhidão, aparecem bolhas ou 

umidade na região afetada. Terceiro grau, 

lesão superficial. 

 

55) A massagem de Dranagem Linfática é um 

recurso de grande valia terapêutica e tem por 

objetivo drenar o excedente de fluido 

acumulado nos espaços intersticiais. A esse 

respeito, analise as informações a seguir e 

marque a INCORRETA. 

 

(A) A pressão exercida deve seguir sempre o 

sentido fisiológico da drenagem. 

(B) A massagem deve ser iniciada por manobras 

que facilitem a evacuação, objetivando 

descongestionar as vias linfáticas. 

(C) A pressão externa a ser exercida pela 

massagem manual deve superar a pressão 

interna fisiológica, a qual pode chegar a 250-

400mmHg nos grandes vasos linfáticos. 

(D) As manobras devem ser realizadas de forma 

rítmica e intermitente, com uma pressão de 

aproximidamente 45mmHg na presença de 

linfedema.   
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56) A partir do conceito de saúde como completo 

bem-estar físico, psíquico e social, e não 

apenas a ausência de doença, é possível 

compreender que o distúrbio estético 

representa uma ameaça à integridade 

emocional do indivíduo, resultante da 

alteração do esquema corporal e, 

consequentemente, da autoestima. 

Fibroedema geloide, flacidez e lipodistrofia 

caracterizam: 

 

(A) O transtorno dismórfico corporal.  

(B) A síndrome de desarmonia corporal. 

(C) O Transtorno de personalidade. 

(D) O Transtorno obsessivo compulsivo.  

 

57) Quando um paciente chega ao consultório 

relatando que realizou uma lipoaspiração há 

3 meses e apresenta um quadro de fibrose 

instalada e um edema considerável, qual o 

procedimento mais adequado a ser realizado? 

 

(A) Drenagem linfática associada a ultrassom 

diagnóstico. 

(B) Utilizar carboxiterapia no edema, e na 

fibrose, drenagem linfática. 

(C) Corrente russa associada à massagem 

modeladora. 

(D) Na fibrose, podemos utilizar a 

radiofrequência associada a endermologia e 

massagem clássica, no edema drenagem 

linfática.  

 

58) Com relação ao pós-operatório de 

abdominoplastia, analise as afirmativas 

abaixo e marque a INCORRETA. 

 

(A) A necrose cutânea-gordurosa pode acontecer, 

entretanto, é vista como uma complicação 

rara. 

(B) A presença de seromas na cirurgia, na 

maioria das vezes, está associada a um atraso 

no início da técnica de drenagem linfática.  

(C) A abdominoplastias não pode ser realizada 

junto com a cirurgia de lipoaspiração, pois 

aumenta o risco de trombose venosa profunda 

e compromete o resultado estético final.  

(D) A dorsolombalgia, as equimoses na região 

pubiana, edema na região periumbilical e 

hipoestesia são achados frequentes em 

pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia.  

 

59) O Capítulo da Saúde na Constituição Federal 

de 1988 afirma que a assistência à saúde deve 

abranger atividades curativas e, 

prioritariamente, atividades preventivas. 

Qual das diretrizes do SUS configura essa 

afirmação?  

 

(A) Regionalização da assistência. 

(B) Igualdade da assistência. 

(C) Integralidade da assistência. 

(D) Hierarquização das ações de saúde. 

 

60) Um grupo de fisioterapeutas foi convidado a 

realizar, com os funcionários de uma das 

agências de um grande banco, um trabalho de 

orientação de saúde voltada para prevenção 

de dores e incômodos na coluna vertebral. No 

planejamento das estratégias de orientação de 

saúde, os fisioterapeutas deverão incluir, 

marque a INCORRETA. 

 

(A) Noções básicas de anatomia e biomecânica 

da coluna vertebral. 

(B) Informações quanto à importância da prática 

de atividade física regular. 

(C) Indicação de tratamentos específicos para as 

afecções e algias detectadas. 

(D) Informações sobre posturas adequadas a 

serem adotadas no ambiente de trabalho e no 

dia a dia.  

 
 


