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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) A participação da sociedade organizada, 

garantida na legislação, torna os Conselhos de 

Saúde instância privilegiada na proposição, 

discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da 

Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A respeito dos 

Conselhos de Saúde, segundo as disposições 

da Lei n° 8.142/90, é incorreto o que se 

afirma em: 

 

(A) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

(B) A composição dos Conselhos deverá ser 

paritária aos usuários em relação ao conjunto 

dos demais segmentos representados. 

(C) A composição dos Conselhos está distribuída 

em: 25% para entidades representativas dos 

usuários; 25% para entidades representativas 

dos trabalhadores; 25% para instituições e 

entidades representativas dos prestadores de 

serviços e 25% para representantes do 

governo e órgãos gestores. 

(D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

são abertas ao público e deverão acontecer em 

espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

 

17) A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes. Sobre os 

recursos financeiros, planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto o que se afirma em: 

 

(A) Na esfera federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além 

de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Previdência Social, através do 

fundo Nacional de Previdência Social. 

(B) Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação de 

critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos, tais como: perfil 

demográfico e epidemiológico da região, 

características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área e desempenho técnico, 

econômico e financeiro no período anterior. 

(C) Os recursos financeiros do SUS serão 

depositados em conta especial, em cada esfera 

de atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na 

área de saúde. 

 

18) São atribuições competentes à União, no 

exercício de sua função, em âmbito 

administrativo do Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90): 

 

 I. Formular, apoiar e avaliar políticas de 

alimentação e nutrição; 

 II. Participar na formulação e implementação 

de políticas de controle às agressões ao meio 

ambiente; de saneamento básico; e 

relacionadas ao trabalho; 

 III. Definir e coordenar sistemas como: de 

vigilância epidemiológica e sanitária, rede de 

laboratórios de saúde pública e redes 

integradas de assistência de alta 

complexidade.  

 

(A) Apenas II 

(B) Apenas III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

e princípios previstos pela Constituição 

Federal e Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Obedecem a essas diretrizes e princípios, 

exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) A promoção integral da assistência por meio 

da articulação e continuidade das ações e 

serviços de saúde, nos três níveis de 

complexidade do sistema, seja em âmbito 

individual ou coletivo, preventivo ou curativo. 

(C) A regionalização, hierarquização e 

centralização da rede de serviços de saúde, 

com direção única em cada esfera do governo. 

(D) O controle social permitindo a participação de 

representações da população de usuários na 

gestão do SUS. 

 

20) Os serviços de saúde são divididos em níveis 

de complexidade; o nível primário deve ser 

oferecido diretamente à população, enquanto 

os outros devem ser utilizados quando 

necessários. Essa organização deve obedecer a 

um fluxo de referência e contra referência 

entre os serviços de saúde, a fim de melhorar 

sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde 

tem uma área de abrangência, os serviços de 

menor complexidade, têm menor abrangência, 

porém são mais frequentes, enquanto os 

serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e, por isso, responsáveis por uma 

área de abrangência mais ampla da população. 

Em acordo com a Lei n° 8.080/90, a descrição 

acima reflete o seguinte princípio 

organizacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

(A) Hierarquização e Regionalização 

(B) Centralização político-administrativa 

(C) Integralidade da assistência 

(D) Equidade 

 

 

 

 

 
21) Assinale a opção que caracteriza complicações 

do procedimento de aspiração endotraqueal, 

recurso mecânico simples e importante na 

rotina hospitalar.  

 

(A) Arritmias cardíacas, trauma da mucosa 

traqueal e aumento da PIC (Pressão 

Intracraniana).  

(B) Parada cardiorrespiratória, hiperinsuflação 

pulmonar e diminuição da resistência das vias 

aéreas artificiais.  

(C) Atelecasia, estimulação vagal e redução da PIC.  

(D) Broncoespasmo, aumento na saturação 

periférica de O2 e distensão gástrica.  

 

22) Assinale a opção que indica os efeitos 

terapêuticos que podem ser produzidos pela 

massagem friccional transversa, também 

chamada “Cyriax” que é um tipo de 

manipulação que é usada para tratar os 

tecidos moles do organismo. 

 

(A) Hiperemia traumática, alívio da dor e redução 

no tecido cicatricial.  

(B) Aumento da força muscular, redução do 

edema e redução no tecido cicatricial.  

(C) Redução do edema, redução da amplitude 

articular e hiperemia.  

(D) Redução da dor, hipotrofia do colágeno e 

aumento da força muscular.  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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23) As vias eferentes estabelecem uma 

comunicação entre os centros supra-

segmentares do sistema nervoso e os órgãos 

efetuadores. O circuito básico que promove o 

ato motor é formado pelo córtex cerebral e 

pelo neurônio motor. Com relação ao feixe 

retículo-espinhal pontino, assinale a 

afirmativa correta.  

 

(A) É responsável pelos ajustes posturais 

antecipatórios.  

(B) É responsável pelos movimentos 

apendiculares voluntários.  

(C) É responsável pelo controle do movimento 

ocular.  

(D) É responsável pela orientação sensório-motor 

da cabeça.  

 

24) Ao avaliar um paciente com AVE (Acidente 

vascular encefálico),  o fisioterapeuta Pedro, 

no hospital da prefeitura, verifica que há um 

aumento considerável do tônus muscular, com 

resistência ao movimento passivo. Essa 

descrição é compatível, na escala de Ashworth 

modificada, com o grau:  

 

(A) 0.  

(B) 1.  

(C) 2.  

(D) 3.  

 

25) O teste de Lachman é um teste de movimento 

passivo acessório do joelho, que é executado 

para identificar a integridade do ligamento:  

 

(A) acromicoclavicular.  

(B) transverso inferior.  

(C) tibiofibular anterior.  

(D) cruzado anterior. 

 

26) A fisioterapeuta Paula, responsável pela 

urgência do hospital geral, recorre a utilização 

do gelo na fase aguda das lesões 

musculoesqueléticas  que objetiva:   

 

(A) aliviar a dor, reduzir o nível de hemorragia e 

edema e retardar a lesão secundária que se 

segue ao trauma.  

(B) retardar a lesão secundária que se segue ao 

trauma e estimular a neoangiogênese.  

(C) aliviar a dor, reduzir o nível de hemorragia e 

edema e estimular a síntese de fibroblastos.  

(D) aliviar a dor, reduzir o nível de hemorragia e 

edema e estimular a neoangiogênese.  

 

27) Agne (2005) define a eletroterapia como a 

aplicação de energia eletromagnética ao 

organismo (de diferentes formas), com o fim 

de produzir sobre ele reações biológicas e 

fisiológicas, as quais contribuem para 

melhorar os distintos tecidos quando se 

encontram submetidos a enfermidades ou 

alteração metabólicas das células que o 

compõem. Um paciente submeteu-se à 

cirurgia de reconstrução do ligamento 

cruzado anterior. A estimulação elétrica 

nervosa transcutânea não poderia ser 

utilizada nesse paciente nas seguintes 

situações:  

 

(A) epilepsia, tumores na região do joelho e 

disestesia.  

(B) tumores na região do joelho, marcapassos 

cardíacos e dermatites de contato.  

(C) tumores na região do joelho, marcapassos 

cardíacos e disestesia.  

(D) epilepsia, tumores na região do joelho e 

marcapassos cardíacos.  
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28) Desde a década de 1950, diversos países vêm 

implementando o atendimento psiquiátrico 

comunitário e estabelecem os benefícios 

físicos da realização de fisioterapia em 

pacientes com esquizofrenia e transtorno 

depressivo recorrente que são:  

 

(A) disposição física e facilitação no 

desenvolvimento de atividades de vida diária, 

alívio da ansiedade e agitação mental, melhora 

da autoestima e relaxamento.  

(B) alívio de dores, melhora da funcionalidade 

motora, motivação, disposição física e alívio da 

agitação mental.  

(C) alívio de dores, melhora da funcionalidade 

motora, motivação, disposição física e alívio da 

ansiedade.  

(D) alívio de dores, melhora da funcionalidade 

motora, motivação, disposição física e 

facilitação no desenvolvimento de atividades 

de vida diária.  

 

29) Hoje, a Maria Helena encontra-se na fase de 

treinar a transferência para a posição sentada. 

Os movimentos do tronco ao sentar-se são 

iniciados com parte superior ou inferior. No 

caso de Maria Helena utilizar a parte inferior 

do tronco, indique a alternativa correta em 

relação à direção da transferência de peso, ao 

padrão de movimento da coluna e à atividade 

muscular.  

 

(A) Transferência de peso posterior, extensão de 

coluna e atividade extensora concêntrica.  

(B) Transferência de peso posterior, extensão de 

coluna e atividade extensora excêntrica.  

(C) Transferência de peso posterior, flexão de 

coluna e atividade flexora concêntrica.  

(D) Transferência de peso posterior, flexão de 

coluna e atividade flexora excêntrica.  

 

30) Assim como outros países, o Brasil tem 

vivenciado nas últimas décadas uma dinâmica 

demográfica em que se combina o aumento da 

expectativa de vida com uma redução da taxa 

de natalidade. A conseqüência natural desse 

fato é a elevação da participação dos idosos na 

população total, também chamado de 

envelhecimento da população. Diante desta 

realidade , a fisioterapia em instituições de 

longa permanência para o idoso atua de 

maneira preventiva, curativa nos três níveis de 

atenção à saúde e na readaptação ou 

reabilitação do idoso com o objetivo de manter 

a autonomia, independência, interação social, 

autoestima, individualidade, valorização e 

integralidade. O atendimento no nível 

secundário de atenção à saúde pode ser 

individual ou em grupo. Em qual situação, o 

atendimento deverá ser prestado 

individualmente?  

 

(A) Comorbidade já instalada.  

(B) Comprometimento motor leve.  

(C) Comprometimento cognitivo leve.  

(D) Quadro álgico. 

 

31) Hiperextensão do joelho é uma lesão no joelho 

comum enfrentado pelos atletas em esportes 

como a ginástica, basquetebol e voleibol, para 

citar alguns. No entanto, em lesões esportivas 

podem ser menos intensa do que pode 

acontecer em caso de acidente, acidente de 

carro é muito comum. A pressão excessiva 

pode resultar de qualquer ação súbita ou 

agressivo, que faz com que o joelho para ir 

além de sua posição normal endireitamento e 

dobrando para trás. A hiperextensão do joelho 

na fase de contato inicial durante a marcha não 

pode ser atribuída à:  

 

(A) falta de controle do quadríceps.  

(B) frouxidão ligamentar de joelho.  

(C) fraqueza dos isquiotibiais.  

(D) espasticidade do reto femural. 
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32) A busca por diferentes técnicas de reabilitação 

que possibilitem aquisições funcionais é uma 

constante na pesquisa clínica. Há uma 

preocupação em estudar formas de 

intervenções onde a reabilitação do indivíduo 

com lesão no sistema nervoso se volte para sua 

capacitação funcional. Na marcha patológica 

de crianças com Paralisia Cerebral diplégicas 

há aumento do consumo de energia e da 

captação de oxigênio com a idade. Isso se deve 

ao:  

 

(A) diminuição da massa corpórea e de 

adiposidade, e aumento da progressão das 

retrações tendinosas e musculares.  

(B) aumento da massa corpórea e de adiposidade 

e dos valores de potência aeróbica máxima de 

membros inferiores levando à fadiga.  

(C) aumento da massa corpórea e de adiposidade 

não acompanhado pelo ganho de força 

muscular nos membros inferiores.  

(D) diminuição da massa corpórea e aumento da 

adiposidade, determinando piora da 

coordenação dos membros superiores. 

 

33) A desarticulação do segundo dedo do pé no 

nível da articulação metatarsofalangiana 

geralmente acarreta um problema secundário, 

devido a remoção do suporte lateral que ele 

proporciona ao primeiro dedo. Nas 

amputações parciais do pé, desarticulação 

metatarsofalangiana, os mecanismos da 

marcha estão alterados pois ocorre:  

 

(A) abolição da fase de duplo apoio.  

(B) perda da propriocepção da planta do pé.  

(C) ausência de transferência de peso para o 

membro amputado.  

(D) perda de elevação ativa do calcanhar 

34) Entende-se por aquecimento todas as medidas 
que servem como preparação para a atividade, 
seja para o treinamento ou para competição, 
cuja intenção é a obtenção do estado ideal 
físico e psíquico bem como preparação 
cinética e coordenativa na prevenção de 
lesões. Os efeitos fisiológicos do calor ou do 
aquecimento, após a energia ser absorvida, é 
consequente a determinados fatores, exceto 
a(o):  

 

(A) composição do tecido que absorve o calor.  
(B) volume do tecido que absorve a energia.  
(C) diferença de temperatura entre o corpo e o 

meio.  
(D) capacidade do tecido de dissipar o calor.  
 
35)  A crioterapia utiliza-se do frio para o 

tratamento de disfunções inflamatórias e 
traumáticas, principalmente agudas, e para 
diminuição do edema e indução do 
relaxamento muscular quando o calor 
superficial não é eficaz.  
A aplicação de crioterapia para alívio da dor é 
utilizada em decorrência da inibição da 
condução nervosa promovida pela técnica. Os 
tipos de fibras mais responsivas ao frio são as:  

 

(A) mielinizadas de grande diâmetro.  
(B) não mielinizadas de pequeno diâmetro.  
(C) não mielinizadas de grande diâmetro.  
(D) mielinizadas de pequeno diâmetro. 

 
36) A fratura do fêmur proximal é uma causa 

comum e importante de mortalidade e perda 
funcional. A incidência deste tipo de fratura 
aumenta com a idade, devido principalmente 
ao aumento do número de quedas associado a 
uma maior prevalência de osteoporose. É mais 
comumente relacionada com idosos 
moradores nas áreas urbanas, de sexo 
feminino e institucionalizados. Sobre as 
fraturas de colo femoral, é correto afirmar que  

 

(A) são frequentes em adultos jovens e idosos na 
mesma proporção de incidência.  

(B) pacientes apresentam dor inguinal no quadril 
afetado, membro levemente encurtado e em 
rotação externa.  

(C) o tratamento atual em idosos com 
comorbidades e pouca qualidade óssea é a 
osteossíntese.  

(D) o tratamento conservador deve sempre ser a 
primeira escolha, pois apesar do tempo de 
recuperação ser mais longo, os resultados são 
semelhantes ao tratamento cirúrgico. 



 

                                                                                                                                                          Página 12 de 13 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

37) O suporte ventilatório artificial invasivo e não 

invasivo ao paciente crítico tem evoluído e 

inúmeras evidências têm surgido, podendo ter 

impacto na melhora da sobrevida e da 

qualidade do atendimento oferecido nas 

unidades de terapia intensiva no Brasil. A base 

do funcionamento adequado do ventilador 

mecânico e do sincronismo paciente-

ventilador passa pela escolha dos modos e 

modalidades ventilatórias. Para isso, o 

fisioterapeuta deve ter o conhecimento das 

principais variáveis que determinam o final da 

fase inspiratória, que são  

 

(A) volume, pressão, tempo e fluxo.  

(B) ciclagem, disparo, volume e pressão.  

(C) PEEP, pressão de suporte, volume e tempo.  

(D) ciclagem, disparo, PEEP e fluxo.  

 

38)  Há muitos anos as manobras 

cinesioterapêuticas manuais vêm sendo 

utilizadas em indivíduos com acometimento 

pulmonar cujo quadro clínico favoreça a 

eliminação ineficaz da secreção presente nas 

vias aéreas respiratórias. Manobra 

fisioterapêutica de higiene brônquica 

amplamente realizada em Unidades de 

Terapia Intensiva que concilia a manobras de 

vibrocompressão e o uso de uma bolsa de 

hiperinsuflação pulmonar (AMBU) é 

denominada de  

 

(A) recrutamento alveolar.  

(B) bag squeezing.  

(C) hiperventilação com AMBU.  

(D) posição PRONA. 

39) A Esclerose Lateral Amiotrófica foi descrita 

por Charcot e Joffroy em 1874, ocorrendo na 

forma típica o comprometimento do Neurônio 

Motor Superior e Neurônio Motor Inferior. 

Embora existam várias hipóteses etiológicas, 

até o momento não sabemos a sua provável 

causa. Na síndrome do neurônio motor 

superior, são achados neurológicos comuns:  

 

(A) Arreflexia, atrofia e flacidez muscular.  

(B) Hipotonia, hiporreflexia e atrofia muscular.  

(C) Arreflexia, clônus e sinal de Babinsk.  

(D) Hipertonia, hiperreflexia e sinal de Babinsk 

 

40) Os músculos são os tecidos responsáveis 

pelos movimentos dos animais, tanto os 

movimentos voluntários, com os quais o 

animal interage com o meio ambiente, como 

os movimentos dos seus órgãos internos, 

o coração ou o intestinoAnalise as alternativas 

abaixo e marque aquela que corresponde ao 

músculo que realiza a inversão do pé e auxilia 

na flexão plantar do pé.  

 

(A) Gastrocnêmio.  

(B) Tibial anterior.  

(C) Tibial posterior.  

(D) Fibular longo. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino


 


