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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FISIOTERAPEUTA NASF 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Doze pares de nervos cranianos fazem parte do 

sistema nervoso periférico. Dentre eles, existem os 

motores puros, mistos e sensitivos puros. A 

alternativa que traz apenas pares de nervos 

cranianos mistos é: 

 

A) I , II, VIII. 

B) II, VIII, X. 

C) III, IV, X, I. 

D) V, VII, IX, X. 

 

22) Os nervos espinhais são os oriundos da medula. 

Estando os mesmos dispostos em 31 pares, temos 

que: 

 

A) 8 são cervicais, 11 torácicos, 5 lombares, 4 sacrais. 

B) 7 são cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais. 

C) 8 são cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais. 

D) 7 são cervicais, 11 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais. 

 

23) Caracterizada por uma hiperexcitabilidade de 

reflexos cutâneos e miotáticos que fomentam o tônus 

muscular, a espasticidade é um dos assuntos mais 

estudados no mundo científico como um distúrbio 

frequente das desordens do neurônio motor superior. 

Marque a alternativa incorreta relacionada a Escala 

de Asworth modificada: 

 

A) Aumento do tônus muscular, movimento passivo 

difícil (grau 3). 

B) Leve aumento do tônus muscular, resistência mínima 

(grau 1). 

C) Parte afetada rígida em flexão ou extensão (grau 4). 

D) Leve aumento do tônus muscular, tensão abrupta 

seguida de resistência mínima em toda a ADM (grau 

2). 

 

24) Em uma consulta fisioterapêutica, em um paciente 

com redução importante na força muscular e 

sensibilidade ao movimento de extensão de cotovelo 

é imprescindível avaliar o reflexo profundo de: 

 

A) L2 e L3. 

B) C5 e C6. 

C) C1 e C2. 

D) C6 e C7. 

 

 

 

 

 

 

 

25) Durante a anamnese, a avaliação neurológica tem 

algumas peculiaridades e uma delas é a atenção 

com a verificação da integridade ou não da 

sensibilidade (profunda e/ou superficial). A alternativa 

que contém apenas a denominação de sensibilidade 

cinético-postural é: 

 

A) Barestesia 

B) Batiestesia 

C) Barognosia 

D) Térmica 

 

26) Faça associação correta: 

 

A) Marcha Ceifante – AVE. 

B) Marcha talonante – Ataxia cerebelar. 

C) Marcha ebriosa – Ataxia sensitiva. 

D) Marcha festinante – Paralisia cerebral. 

 

27)  Paciente do sexo feminino, diabética, 75 anos, foi 

socorrida por familiares após queda da própria altura. 

Hipotensa, bradicárdica, desidratada, hipocorada, 

normotérmica com cianose de extremidades. À 

ausculta pulmonar= MV abolido em base pulmonar E 

e atrito pleural ipsilateral. Rx de tórax = aumento da 

área cardíaca e ângulo costo-frênico velado à E. 

Segundo as informações do Rx e ausculta, é 

provável que tenha um quadro de: 

 

A)  Derrame pleural à E e ICC. 

B) ICC e derrame pleural à D. 

C) Somente ICC. 

D) AVE. 

 

28) De acordo com a divisão embriológica do sistema 

nervoso, a ponte e o cerebelo originam-se do: 

 

A) Metencéfalo 

B) Mesencélfalo 

C) Telencéfalo 

D) Diencéfalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) Assinale a alternativa correta: 

 

 ) O sistema nervoso da vida vegetativa é chamado 

de visceral. 

 ) Os neurônios eferentes que inervam os músculos 

estriados são também denominados de via motora 

final de Sherigton. 

 ) Os fascículos grácil e cuneiforme localizam-se no 

funículo posterior da medula espinhal cervical. 

 ) O tracto cortico-espinhal é uma via extra-piramidal.  

 

A) V V V V 

B) V V V F 

C) F F F F 

D) V F V F 

 

30) Paciente, sexo masculino, 80 anos, com entrada no 

hospital devido às seguintes informações: 

rebaixamento de nível de consciência (ECG=9), 

hematoma periorbital, respiração irregular, assimetria 

de MMII com rotação externa de quadril direito, Rx de 

quadril revelando fratura do colo femoral à D. 

Supondo que esse paciente foi indicado à artroplastia 

total do fêmur D, que movimentos (cinesioterapia) 

devem ser evitados? 

 

A) Dorsoflexão e flexão plantar de pé D. 

B) Flexão plantar e dorsoflexão de pé E. 

C) Flexão de quadril e joelho acima de 35º. 

D) Flexão de quadril e joelho acima de 90º, adução 

exagerada e rotação interna do quadril. 

 

31) A Corrente Interferencial Vetorial enriquece a 

eletroterapia no setor de baixa frequência e 

fundamenta-se na utilização de campos elétricos 

cruzados e sobrepostos de dois circuitos de média 

frequência produzidas em dois circuitos distintos. De 

acordo com essa corrente, marque a alternativa 

correta: 

 

A) A excitação máxima de baixa frequência desejada é 

produzida na área próxima aos eletrodos cutâneos. 

B) A onda resultante é similar a uma corrente alternada 

sinusoidal modulada em amplitude com pulsações 

cuja frequência é igual a diferença de frequência 

entre ondas moduladoras e portadora; 

C) Um dos principais efeitos fisiológicos é a diminuição 

da dor por estimulação das fibras amielínicas de 

grosso calibre. 

D) Só pode ser utilizado método bipolar. 

 

 

 

 

 

 

32) De acordo com o FES, marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Algumas situações não respondem adequadamente 

a FES, por exemplo, as enfermidades que acometem 

o neurônio motor inferior e as que acometem a placa 

motora. 

B) A estimulação através do FES é utilizada para 

contração de músculos plégicos ou paréticos com 

objetivos funcionais. 

C) A FES é indicada na espasticidade leve a moderada 

com melhores resultados nas lesões corticais. 

D)  A FES é um recurso da eletroterapia aplicada a 

músculos paréticos ou plégicos decorrentes de lesão 

do neurônio motor inferior. 

 

33) É INCORRETO afirmar que: 
 

A) A correta aplicação de microcorrentes numa área 

lesionada aumenta o fluxo da área endógena 

permitindo recuperar capacitância. 

B) As microcorrentes são indicadas para cicatrização de 

úlceras, diminuição da dor, queimaduras, estrias, 

rugas. 

C) Dentro das muitas opções na eletroterapia a 

utilização das microcorrentes  é das mais simples, já 

que basta determinar o tempo e a intensidade e 

colocar corretamente os eletrodos. 

D) As microcorrentes são contra-indicadas para 

cicatrização de úlceras, diminuição da dor, 

queimaduras, estrias, rugas. 

 

34) Sobre a avaliação dos reflexos dos músculos do 

assoalho pélvico (MAP), assinale a afirmativa 

INCORRETA. 

 

A) A avaliação dos reflexos perineais só tem validade se 

o paciente possui contração dos MAP. 

B) A sensibilidade é testada por intermédio a sensação 

de calor ou pontiagudo nos dermátomos L1- L2 S1-

S2. 

C) No reflexo anal o achado positivo é a contração anal. 

D) Os testes devem ser aplicados em examinadores 

experientes. 
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35) Marque a alternativa que contém as associações 

corretas: 

 

I. Reflexo Tônico Labiríntico = Quando persiste, não 

permite alinhamento da cabeça e das mãos em linha 

média. 

II. Reflexo de Moro = No bebê hipotônico pode estar 

abolido ou diminuído. 

III. Reflexo de Sucção = O examinador coloca o dedo na 

boca do bebê e a resposta normal é a sucção forte e 

prolongada. 

IV. Reação de Landau = Aparece por volta dos 6 meses 

de idade e fica diminuído com o passar dos meses. 

 

A) I, II, III. 

B) II, III, IV. 

C) III, IV. 

D) Somente IV. 

 

36) É utilizado para treino de fortalecimento respiratório, 

EXCETO: 

 

A) Shaker. 

B) Acapella. 

C) Threshold. 

D) Peak flow. 

 

37)  A Síndrome do Canal de Guyon está relacionada à 

compressão do nervo: 

 

A) Facial; 

B) Radial; 

C) Ulnar; 

D) Axilar; 

 

38) Um músculo não pode estar isolado das outras 

estruturas do corpo, já que todos os órgãos são  

cobertos por fáscias. A técnica de liberação fascial é 

um dos métodos de tratamento de tecidos moles 

mais antigos da história e caracteriza-se por 3 

etapas: 

 

A) Tensionamento, manutenção da posição e retorno à 

posição inicial. 

B) Tensionamento, rolamento, retorno a posição inicial. 

C) Rolamento, tensionamento e retorno a poisição 

inicial. 

D) Tensionamento, fricção, retorno á posição inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) A avaliação de variáveis da função pulmonar durante 

a fisioterapia respiratória pode identificar de maneira 

precoce a hiperreatividade brônquica e piora do 

quadro. Podemos, por exemplo, utilizar à beira do 

leito a mensuração do pico de fluxo expiratório 

através de: 
 

A) Incentivadores de fluxo à pressão; 

B) Peak flow; 

C) Threshold; 

D) CPAP; 

 

40) Teste que possibilita determinação do suprimento 

adequado e pleno da mão pelas artérias radial e 

ulnar: 
 

A) Teste de Allen. 

B) Teste de Adson. 

C) Teste de Phalen. 

D) Teste de Thompson. 

 

41) Analise as afirmativas sobre os achados 

semiológicos na inspeção torácica do paciente 

respiratório patológico e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. Tórax em barril: aumento do diâmetro anteroposterior 

do tórax. Redução da expansibilidade: ocasionada 

pela hiperinsuflação. Retração inspiratória da fossa 

supraclavicular e dos espaços intercostais: é 

atribuída à resistência ao fluxo inspiratório que ocorre 

nestas doenças, fazendo com que seja gerada uma 

maior negatividade da pressão pleural durante a 

inspiração. 

II. Sinal de Hoover: é o movimento anormal de retração 

das margens costais inferiores e o processo xifoide 

durante a inspiração. Sob condições normais, há 

uma expansão de todo o tórax. Pode ser melhor 

percebido quando o examinador coloca as duas 

mãos abraçando as faces laterais do tórax. Decorre 

da hiperinsuflação pulmonar, quando há uma 

dificuldade em qualquer expansão adicional e a 

retificação do diafragma tente a retrair o estreito 

torácico inferior.  

III. Utilização da musculatura acessória: facilmente 

evidenciada pela posição que o paciente assume, 

apoiando as mãos ou cotovelos sobre os joelhos ou 

sobre um apoio externo (cadeira ou mesa). Esta 

posição faz com que o desempenho da musculatura 

respiratória aumente, pela geração de mais força 

inspiratória, e a dispnéia diminua. Por vezes, pode-se 

detectar a presença de calosidade pigmentada acima 

dos joelhos (sinal de Dahl). 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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42) A principal causa de Pneumotórax traumático é: 

 

A) Rompimento de bolhas subpleurais ou de alvéolos 

em pacientes previamente rígidos. 

B) Rompimento de bolhas subpleurais ou de alvéolos 

em pacientes portadores de doença pulmonar pré-

existente, tais como DPOC, asma, tuberculose, 

pneumonias, fibrose cística ou neoplasia pulmonar. 

C) Solução de continuidade entre a pleura e o meio 

externo ou rompimento pulmonar. 

D) Secundário a complicação de procedimentos 

médicos: cateterização de veias profundas, biópsia 

por punção transcutânea, toracocentese, biópsia 

transbrônquica, ventilação mecânica, manobras para 

reanimação cardiopulmonar. 

 

43) Entre as principais causas de doenças pleurais é 

INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) Quilotórax: Trauma, linfoma. 

B) Hemotórax: Trauma, neoplasia. 

C) Transudato: Pneumonia bacteriana, Pneumonia 

Fúngica. 

D) Espessamento pleural: Empiema, tuberculose, 

asbestose. 

 

44) Com relação à Caracterização do espessamento 

pleural ao exame físico, é INCORRETO o que se 

afirma em: 

 

A) Inspeção: retração torácica, redução da 

expansibilidade. 

B) Palpação: Expansibilidade diminuída, redução do 

frêmito toracovocal. 

C) Percussão: Submacicez ou mesmo macicez. 

D) Ausculta: Redução do murmúrio vesicular, 

ressonância vocal aumentada. 

 

45) ―___________________________ pode ser definida 

como a substituição do gás dentro do espaço 

alveolar por líquido, células ou ambos. Do ponto de 

vista radiológico ou tomográfico, caracteriza-se pela 

presença de uma opacidade mais ou menos 

homogênea, associada ao obscurecimento dos vasos 

e pouco ou nenhuma redução de volume.‖ Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Empiema. 

B) Consolidação pulmonar. 

C) Espessamento pleural. 

D) Tampão mucoso. 

 

 

 

 

 

 

46) ―Na marcha ____________, há exagero de 

movimentação, com arremesso casual dos membros, 

tronco e cabeça em várias direções.‖ Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Por insuficiência de glúteo médio. 

B) Por insuficiência de glúteo máximo. 

C) Espástica. 

D) Atetóica. 

 

47) É correto afirmar que na marcha equina o indivíduo: 

 

A) Apoia apenas a ponta dos pés. 

B) Anda como se fosse um robô, enrijecido e com 

movimentação grosseira. 

C) Balança o tronco de um lado para o outro. 

D) Toca o calcâneo com muita intensidade, produzindo 

um som específico. 

 

48) Para realização de pesquisa de neurite do ciático nas 

lombociatalgias, muito comum nas hérnias de disco, 

o fisioterapeuta deverá aplicar: 

 

A) O Teste de Lasègue. 

B) A Manobra de Adams. 

C) O Teste de um minuto. 

D) O Teste de Apreensão. 

 

49) ―Nos casos de luxação anterior recidivante do ombro, 

fazendo-se, passivamente, abdução e rotação 

externa, o paciente pressente que seu ombro luxará. 

Para evitar isto, ele opõe resistência ao movimento e 

assume expressão facial apreensiva.‖ O texto traz a 

descrição do teste/manobra fisioterápica 

denominada: 

 

A) Teste de Lasègue. 

B) Manobra de Adams. 

C) Teste de um minuto. 

D) Teste de Apreensão. 
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50) Com relação à manifestação sintomática na 

Esclerose Múltipla (EM), é INCORRETO o que se 

afirma em: 

 

A) Os sintomas iniciais mais comuns compreendem 

alterações piramidais, sensitivas e cerebelares, 

conhecidas como sinais maiores; e manifestações 

visuais e esfincterianas, ditas menores. 

B) Os sinais piramidais englobam fraqueza, 

espasticidade, sinais de liberação piramidal 

(hiperreflexia, sinal de Babinski, clônus uni ou 

bilateral). As alterações cerebelares podem ser 

divididas em comprometimento do equilíbrio e da 

coordenação.  

C) Parestesias, como sintoma sensitivo, são descritas 

como ―formigamento‖ ou ―adormecimento‖, podem 

estar acompanhadas de hiperestesia superficial e 

profunda em um ou mais membros.  

D) Os principais distúrbios visuais são diminuição da 

acuidade visual, diplopia e escotomas, quase sempre 

reconhecidos como embaçamento visual. O 

comprometimento esfincteriano apresenta-se sob a 

forma de incontinência ou retenção urinária e fecal. 

 

51) A posição em pé apresenta algumas desvantagens. 

Sobre este tema são feitas as afirmativas abaixo, 

assinale a INCORRETA. 

 

A) A tensão muscular desenvolvida em permanência 

para o equilíbrio traz mais facilidade para executar 

trabalhos que exigem precisão. 

B) Causa tensão muscular permanente para manter o 

equilíbrio. 

C) O trabalhador pode apresentar sensações dolorosas 

em articulações que suportam o peso do corpo, como 

joelhos, pés e quadris. 

D) Tendência a acúmulo do sangue nas pernas, o que 

predispõe insuficiência vascular venosa nos 

membros inferiores. 

 

 

52) A quadriplégica é a forma mais grave das paralisias 

cerebrais. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 

característica dessa encefalopatia. 

 

A) A marcha é possível. 

B) O grau de hipertonia pode flutuar, durante o choro 

fica evidente. 

C) O perímetro cefálico é normal. 

D) Ocorre a diminuição do tônus da musculatura 

extensora e adutora dos membros inferiores. 

 

 

 

 

 

53) Após um trauma, um indivíduo apresenta secção do 

nervo femoral causando paralisia do músculo 

quadríceps. A pessoa para manter a marcha realiza 

compensações. Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre essas compensações. 
 

A) A órtese pode ser necessária para aqueles que não 

possam aprender as técnicas. 

B) Ao subir escadas, a mão no lado do quadríceps fraco 

é usada para empurrar a coxa. 

C) Em crianças em crescimento é permitido 

compensações de quadríceps. Já que na vida adulta 

a órtese é indicada para corrigir possíveis 

deformidades. 

D) Na posição ereta, a compensação muito eficaz é usar 

o glúteo máximo para estender o joelho em 

movimento em cadeia fechada. 
 

54) Os exercícios de resistência para idosos são difíceis 

de ser prescritos, porque os indivíduos podem 

apresentar fatores limitantes a sua prática. Assinale a 

afirmativa INCORRETA sobre os exercícios de 

resistência para os idosos. 
 

A) A doença cardíaca constitui uma contraindicação 

para o exercício na maioria dos casos, já que o 

exercício não é um tratamento para a cardiopatia 

isquêmica. 

B) Com o passar de cada década, há um declínio do 

VO2 max limitando o treinamento de resistência. 

C) O programa de exercício com estimulação da 

capacidade aeróbica baseia-se no nível de aptidão, 

conforme determinado em teste de esteira ou exame 

para determinar o VO2 max. 

D) Para diminuir o risco de lesão e possibilitar 

recuperação adequada, é feita alternação dos dias 

de atividade reduzida ou menos intensa com os dias 

de atividade rigorosa. 
 

55)  Os pulmões contêm milhões de unidades alvéolo-

capilares, para uma oxigenação adequada 

dependem da função coordenada e satisfatória da 

unidade como um todo. Qual é a opção INCORRETA 

sobre hipoxemia arterial. 
 

A) Desigualdade na ventilação/perfusão. 

B) Hiperventilação. 

C) Interferência com difusão pulmonar. 

D) Shunt verdadeiro. 
 

56)  Para colocação de uma prótese definitiva, 

precisamos estabelecer alguns critérios. Todos os 

critérios abaixo estão corretos, EXCETO: 
 

A) Boa coordenação. 

B) Bom equilíbrio. 

C) Consecução de uma marcha útil com a prótese 

provisória. 

D) Perímetro do coto 3 ou 4 cm superior ao mesmo nível 

medido na extremidade sadia. 
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57) Sobre lesões neurológicas e comportamento do trato 

urinário inferior (TUI), temos: 

 

I. Lesão da Medula Espinhal – há um bloqueio das vias 

descendentes e ascendentes, produz um período 

inicial de arreflexia devido ao bloqueio do reflexo de 

micção. Nesses casos, a micção geralmente 

apresenta grande volume e completa. 

II. Lesão periférica – manifesta-se como bexiga flácida 

hipotônica ou hipertônica não complacente. Está 

relacionada a crescimento de terminações 

adrenérgicas na bexiga e plexo pélvico após 

descentralização, enquanto as colinérgicas na bexiga 

são preservadas. 

III. Lesão Supra espinhal – manifesta-se imediatamente 

após a lesão medular, com retenção urinária. Esse 

quadro de retenção pode não ser consequência da 

lesão neurologia direta, um exemplo, é a falência do 

detrusor temporária por hiperdistensão vesical. 

 

De acordo com seus conhecimentos sobre lesões 

neurológicas e o TUI: 

 

A) I, II e III estão corretas. 

B) Somente I e II estão corretas 

C) Somente I e III estão corretas 

D) Somente II e III estão corretas 

 

58)  Todas as ações abaixo fazem parte do atendimento 

fisioterápico no puerpério imediato, EXCETO: 

 

A) Cuidados com a amamentação. 

B) Cuidados nas atividades de vida diárias. 

C) Exercícios diafragmáticos e de musculatura do 

assoalho pélvico. 

D) Orientações com enfoque estético. 

 

59)  Um fisioterapeuta colega de trabalho está 

desmembrando-se da instituição onde trabalha. Ele 

fez alguns cartões e está distribuindo para alguns 

pacientes. De acordo com o Capítulo II do Código de 

Ética, essa atitude está: 

 

A) Correta, pois a clínica onde vai trabalhar apresenta 

um suporte melhor aos pacientes. 

B) Correta, pois os pacientes já estão acostumados com 

o atendimento do seu colega. 

C) Incorreta, pois a instituição não autorizou. 

D) Incorreta, pois o desvio de pacientes é proibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60)  Um homem, 40 anos de idade, envolveu-se em um 

acidente automobilístico e sofreu um grave 

traumatismo craniano. Após quatro meses no 

hospital sem melhora do seu quadro neurológico e 

fisiologicamente estável, a equipe médica libera o 

paciente para cuidados hospitalares em sua casa. 

Esse tipo de atendimento chama-se: 

 

A) Assistência domiciliar. 

B) Atendimento domiciliar. 

C) Cuidados paliativos. 

D) Internação domiciliar. 

 

 
 

 


