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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FISIOTERAPEUTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) 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 Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, pagers, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ? 

   

 Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de 

programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício 

à sociedade. 

  

 Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas, 

como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo, 

como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das 

transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações 

e os fatos chegam aos indivíduos. 

  

 Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e 

discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e 

televisão. 

  

 As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte 

anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema. 

  

 A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela 

sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as 

pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber 

das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a 

respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar 

dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções 

assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina. 

  

 Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de 

informação em escala mundial? 

  

 É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra 

do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático. 

O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência 

como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados 

nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum. 
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 Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência. 

Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de 

violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem 

as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas. 

  

 Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia. 

Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus 

máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias 

à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se 

entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do 

mundo ou no micro de cada comunidade. 

  

 E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis, 

mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as 

acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda 

plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à 

preservação da vida. 

  

 É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de 

reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca 

como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através 

dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só 

quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura. 

Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em 

superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a 

doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia 

desordenada para a tarefa de reconstrução humana. 

  

 Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo: 

concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo 

necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as 

crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da 

generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os 

homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio. 

 Artur da Távola - 1979 
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01) O título do texto revela: 

 

(A) Censura. 

(B) Inconformação. 

(C) Descrença. 

(D) Ironia. 

 

02) Tendo em vista as ideias expostas no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) Para o autor, a televisão incentiva a 

violência. 

(B) O autor tem uma visão favorável da 

televisão como veículo de comunicação. 

(C) Távola questiona a autenticidade das 

notícias da televisão. 

(D) O texto revela um posicionamento de 

objeção do autor quanto aos meios de 

comunicação . 

 

03) O termo destacado tem o mesmo 

significado da palavra entre parêntese, 

exceto em: 

 

(A) “(...) para saber das guerras, ou as viam 

- idealizadas, glamourizadas e 

heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo   

(sublime) 

(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva 

os seus desvarios.” 9º parágrafo   

(contrassenso) 

(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo 

ou no micro de cada comunidade.” 9º 

parágrafo   (pulverizar) 

(D) “Mas o amor é maior que o ódio.”  12º 

parágrafo (contanto) 

 

 

 

 

 

 

 

04) Há marcas de oralidade em: 

 

(A) “Desnecessário dizer que ele é 

psiquiatra.” (12º parágrafo) 

(B) “O que divulga provoca também 

resistências.” (7º parágrafo) 

(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas 

passam a ser profundamente 

entrelaçados (...)”  3º parágrafo 

(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º 

parágrafo) 

 

05)  “Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é 

maior que o ódio.” 12º parágrafo 

 

É correto afirmar sobre essa frase: 

(A) O autor confirma a existência do Amor e 

da Morte no mundo. 

(B) O autor reforça a necessidade de ajuda 

de seres sobrenaturais. 

(C) Távola acredita na força da religião 

politeísta. 

(D) O autor acredita na mitologia para 

compreensão do mundo.  

 

06) Marque a alternativa que não apresenta 

linguagem conotativa: 

 

(A) “Todos estão ameaçados nesta bolota 

azul em que vivemos.”   (7º parágrafo) 

(B) “É meio pelo qual as coisas, as 

transformações e os fatos chegam aos 

indivíduos.” (2º parágrafo) 

(C) “Está secretando os anticorpos à 

violência e as atitudes necessárias à sua 

sobrevivência.” (9º parágrafo) 

(D) “(...) de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (...) das cinzas da 

violência (...).” (12º parágrafo) 
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07)  

 

 
 

Nessa charge, as palavras que podem ser 

classificadas como substantivos são em 

número de : 

(A) Um. 

(B) Dois. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

 

08)  “Ninguém aguenta tensões 

prolongadas.”  (9º parágrafo) 

 

O sujeito dessa frase é assim classificado: 

(A) Sujeito indeterminado. 

(B) Sujeito inexistente. 

(C) Sujeito desinencial. 

(D) Sujeito simples.  

 

09)  “Pergunto eu: será só o incentivo à 

violência o resultado único desse 

processo de informação em escala 

mundial?” 6º parágrafo 

 

O termo destacado nessa frase exerce a 

função de: 

(A) Complemento nominal. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Predicativo.  

 

 

 

 

10) É uma palavra formada por derivação 

sufixal : 

 

(A) Compor. 

(B) Enriquecer. 

(C) Maldade. 

(D) Passatempo.  

 

11)  “Elas estão assistindo a tudo isso.”  (10º 

parágrafo) 

 

A regência do verbo destacado  contraria os 

padrões cultos da língua escrita em: 

(A) Cabe aos pais assistir os filhos.  

(B) Eu a convidei para assistir a peça 

comigo. 

(C) Esse é um direito que assiste à 

população. 

(D) Eu não assisto aos programas de 

violência.  

 

12)  “Logo, repudiar a violência é tarefa 

comum.”    (7º parágrafo) 

 

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra 

destacada pode ser substituída pelas 

conjunções apresentadas a seguir, exceto:  

(A) Por conseguinte. 

(B) Contudo. 

(C) Portanto. 

(D) Assim.  

 

13) Marque a alternativa que contraria as 

regras de concordância: 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência 

cumpra vossas promessas. 

(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a 

violência no Brasil. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília. 

(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o 

mundo pode acabar.  
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14) A palavra “SE” é classificada como 

pronome apassivador em: 

 

(A) “(...) ou o homem se entende e 

redescobre o Direito estabelecendo seu 

primado, ou se aniquila (...).” 

(B) Se o homem praticar a palavra de Deus, 

não haverá violência. 

(C) As moscas apanham-se com mel, e não 

com fel.” 

(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.  

 

15)  “Está se conhecendo em seus máximos 

e em seus mínimos, em suas grandezas 

e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível.”    (9º 

parágrafo) 

 

O verbo destacado nessa frase está 

conjugado no: 

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(C) Pretérito perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16) De acordo com a Lei 8080/90, em 

relação ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), são atribuições comuns da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, exceto:  

 

(A) Elaboração da proposta orçamentária do 

Sistema Único de Saúde (SUS), de 

conformidade com o plano de saúde. 

(B) Propor a celebração de convênios, 

acordos e protocolos internacionais 

relativos à saúde, saneamento e meio 

ambiente. 

(C) Fomentar, coordenar e executar 

programas e projetos estratégicos e de 

atendimento emergencial. 

(D) Estabelecer critérios, parâmetros e 

métodos para o controle da qualidade 

sanitária de produtos, substâncias e 

serviços de consumo e uso humano. 

 

17) De acordo com a Lei 8142/90, sobre a 

Conferência de Saúde, é correto afirmar 

que: 

 

(A) É responsável por propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde 

nos níveis correspondentes. 

(B) Deve-se reunir a cada 5 anos. 

(C) Atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente. 

(D) É um órgão permanente e deliberativo. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Na elaboração dos planos de saúde, o 

seguinte órgão é responsável por 

estabelecer as diretrizes a serem 

observadas em função das 

características epidemiológicas e da 

organização dos serviços em cada 

jurisdição administrativa: 

 

(A) Conselho Nacional de Saúde. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Conferência de Saúde. 

(D) Secretaria Estadual de Saúde. 

 

19) O Termo de Cooperação entre Entes 

Públicos (TCEP), é destinado à 

formalização da relação entre gestores 

quando unidades públicas prestadoras 

de serviço, situadas no território de um 

Município, estão sob gerência de 

determinada esfera administrativa e 

gestão de outra. Sobre o TCEP, é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) O conteúdo será pactuado entre 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional 

dos Secretários de Saúde - CONASS e 

Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde - CONASEMS, em 

ato normativo próprio. 

(B) Deve conter as metas e um plano 

operativo do acordo 

(C) Os órgãos e entidades públicas 

prestadoras de serviço devem, 

obrigatoriamente, receber os recursos 

de custeio correspondentes à realização 

das metas pactuadas no plano operativo 

e não por produção. 

(D) Quando não couber o Termo de 

Cooperação entre Entes Públicos 

(TCEP), o Município deve encaminhar o 

Extrato do TCEP, assinalando a não-

pertinência deste. 

 

20) O instrumento de identificação unívoca 

dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e de informação sobre o 

atendimento individual prestado pelos 

serviços de saúde denomina-se: 

 

(A) Carteira de Identificação Social. 

(B) Cartão Nacional de Saúde. 

(C) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

(D) Carteira Social de Saúde do SUS. 
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21) Durante uma prova de função muscular, 

a posição mais indicada para testar 

músculos multiarticulares ocorre: 
 

(A) Após o limite tecidual do músculo. 

(B) No início da amplitude de movimento. 

(C) No final da amplitude de movimento. 

(D) Na metade da amplitude de movimento.  

 

22) Qual é o tipo de alavanca biológica que 

usa do tendão muscular, ou da força, 

entre a resistência e o fulcro? 

 

(A) Alavanca interfica, ou de primeira classe. 

(B) Alavanca interresistente, ou de segunda 

classe. 

(C) Alavanca interpotente, ou de terceira 

classe. 

(D) Alavanca hipermóvel ou de quarta 

classe. 

 

23) O joelho é uma articulação do corpo 

humano e de outros mamíferos. 

Formada pela extremidade distal do 

fêmur, pela extremidade proximal da 

tíbia e, ainda, pela patela. Das 

alternativas abaixo, escolha aquela que 

demonstre de forma correta, a 

quantidade de graus de liberdade de 

movimento do joelho e as denominações 

dadas aos movimentos artrocinemáticos. 
 

(A) 1 grau de liberdade de movimento; 

rolamento, deslizamento e giro. 

(B) 1 grau de liberdade de movimento; 

rotação interna e externa, adução e 

abdução, flexão e extensão. 

(C) 2 graus de liberdade de movimento; 

trava, destrava, rotação inicial e rotação 

terminal. 

(D) 2 graus de liberdade de movimento; 

flexão e extensão. 

 
 

 

24)  Marque a alternativa que explica 

corretamente os movimentos 

osteocinemáticos da articulação do 

joelho, indicando o plano de atividade da 

articulação.  

 

(A) Rolamento, deslizamento e giro; plano 

frontal ou coronal. 

(B) Rotação interna e externa, adução e 

abdução, flexão e extensão; plano 

transversal. 

(C) Rotação inicial e rotação terminal; plano 

sagital.  

(D) Flexão e extensão; plano sagital. 

 

25) É um sinal clássico dos processos 

inflamatórios, manifestando-se na forma 

de um aumento de volume dos tecidos 

por causa de uma excessiva acumulação 

de líquidos no compartimento intersticial. 

As características anteriormente 

apresentadas melhor se relacionam 

com: 

 

(A) Hematoma. 

(B) Hipertrofia.  

(C) Edema. 

(D) Tumor.  

 

26) Observe as frases abaixo a respeito da 

cicatrização de feridas e indica nas 

alternativas as que estão corretas.  

 

I. Na fase inflamatória estão presentes 

vasocontrição, colagenogênese, 

fagocitose e formação de novos vasos 

sanguíneos.  

II. Na fase proliferativa estão presentes 

epitelização, colagenogênse e contração 

da ferida. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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III. Na fase de remodelagem estão 

presentes equilíbrio de síntese e quebra 

do colágeno; direcionamento das fibras 

de colágeno. 

 

(A) Apenas as afirmações I e II. 

(B) As afirmações I, II e III. 

(C) Apenas as afirmações II e III. 

(D) Apenas a afirmação I. 

 

27) Nas manobras de tração articular, a 

posição de repouso é bastante utilizada, 

nas articulações sinoviais, por ser 

considerada a posição na qual a cápsula 

articular encontra-se: 

 

(A) Mais frouxa. 

(B) Mais tensa.  

(C) Mais retraída.  

(D) Mais alongada.  

 

28) Um paciente, deitado de decúbito dorsal, 

com o quadril flexionado em cerca de 40 

graus, joelho em 90 graus e os pés 

apoiados, está com uma bola flexível 

entre os joelhos e, foi orientado pelo 

fisioterapeuta, a pressionar a bola com 

os joelhos 10 vezes, descansar e repetir 

os movimentos, até que sejam feitas três 

séries.  

 

Assinale a opção que apresenta o correto 

objetivo do exercício proposto pelo 

fisioterapeuta. 

(A) Fortalecer os músculos abdutores de 

quadril. 

(B) Fortalecer o músculo reto femoral. 

(C) Fortalecer os músculos flexores de 

quadril. 

(D) Fortalecer os músculos adutores de 

quadril.  

 

 

29) Marque a alternativa que completa 

corretamente a frase abaixo: 

 

A Série de Nicholas utiliza de contrações 

estáticas para reabilitar, de forma precoce, 

pacientes que sofreram lesão na articulação 

do: 

 

(A) Punho. 

(B) Joelho. 

(C) Tornozelo. 

(D) Ombro.  

 

30) Para alongar os músculos ísquios surais, 

existe uma técnica de alongamento por 

inibição ativa do tipo contração-

relaxamento. As instruções dessa 

técnica, são: 

 

(A) Resistir ao movimento de extensão do 

joelho e, após o relaxamento do 

paciente, resistir ao movimento contrário, 

ou seja, à flexão do joelho. 

(B) Pedir uma contração dos ísquios surais 

e resistir ao movimento de flexão do 

joelho por cerca de 5 a 10 segundos; 

depois solicitar o relaxamento e, tendo 

certeza disso, alongar passivamente os 

músculos encurtados deslocando o 

segmento na direção da extensão do 

joelho. 

(C) Alongar passivamente os ísquios surais 

fazendo a extensão do joelho logo após 

ter pedido o relaxamento da ação dos 

músculos encurtados, ou seja, 

relaxamento do movimento de extensão 

do joelho. 

(D) Aplicar resistência por 5 a 10 segundos 

na elevação da cintura pélvica do 

paciente, pedir o relaxamento e depois 

solicitar nova elevação ativa da cintura 

pélvica.  
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31)  Analise as opções abaixo e marque 

aquela que apresente o sinal que não 

está presente nas síndromes de 

liberação piramidal.  

 

(A) Hoffman positivo. 

(B) Hipertonia com sinal da roda denteada 

positivo. 

(C) Reflexo cutâneo plantar em flexão. 

(D) Clônus inesgotável.  

 

32) O método de Nash e Moe é baseado na 

relação entre os pedículos vertebrais e o 

centro do corpo vertebral nas 

radiografias em antero-posterior, sendo 

a rotação classificada em cinco 

diferentes graus de acordo com o 

afastamento dos pedículos. Para que é 

utilizado o método de Nash e Moe? 

 

(A) Testar o grau de força de músculos 

biarticulares e multiarticulares. 

(B) Identificar a presença de assimetria no 

comprimento dos membros inferiores. 

(C) Verificar o grau de rotação vertebral em 

casos de escoliose. 

(D) Mensurar o ângulo de uma escoliose.  

 

33) O ciclo da marcha é preenchido, em 

40%, pela fase de balanço. Marque a 

alternativa que contém os corretos 

períodos desta fase. 

 

(A) Balanço simples, balanço composto e 

balanço terminal. 

(B) Primeiro balanço, balanço intermediário 

e balanço final. 

(C) Balanço preparatório e balanço 

propriamente dito. 

(D) Balanço inicial e balaço final. 

 

 

 

34) Os ísquios surais é um grupo de 

músculos localizados na região posterior 

da coxa. Analise as alternativas abaixo e 

marque aquela que indica, corretamente, 

quais soa os componentes deste grupo 

muscular e a ação que eles desenvolvem 

sobre a articulação do joelho, 

respectivamente.  

 

(A) Bíceps femoral, semimembranoso e 

semitendinoso; flexão do joelho. 

(B) Sartório, grácil e piriforme; extensão de 

joelho. 

(C) Glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da 

fáscia lata; rotação de joelho. 

(D) Gastrocnêmio e sóleo, flexão do joelho.  

 

35) Os sarcômeros dos músculos estriados 

esqueléticos, são: 

 

(A) As estruturas que transporta cálcio para 

iniciar o mecanismo de contração 

muscular. 

(B) Os tecidos conectivos existentes entre 

as partes contráteis e não contráteis.  

(C) As unidades funcionais dos músculos, 

locais onde ocorrem os deslizamentos 

entre actina e miosina.  

(D) Os miofilamentos contráteis.  

 

36) Analise as alternativas abaixo e marque 

corretamente aquela que apresenta 

duas características da infecção pelo 

bacilo de Hansen. 

 

(A) O bacilo tem baixa capacidade para 

infectar muitas pessoas (baixa 

infectividade); as poucas pessoas 

infectadas adoecem rapidamente (alta 

patogenicidade). 

(B) O bacilo tem alta infectividade, mas 

baixa patogenicidade; é pouco resistente 

e apresenta afinidade pelas células 

musculares e dos olhos.  
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(C) É um bacilo do tipo parasita intracelular 

obrigatório; é muito resistente e 

apresenta afinidade pelas células 

cutâneas e pelos nervos periféricos. 

(D) É um vetor exógeno capaz de danificar 

permanentemente o tecido cutâneo 

através de deformidades metabólicas 

das células de revestimento.  

 

37)  Leia atentamente as duas assertivas 

abaixo e marque alternativa correta. 

 

I. A prática regular de atividade física na 

infância e na adolescência é uma ação 

de prevenção de osteoporose 

classificada no nível primário de 

prevenção. 

II. Os programas de prevenção de 

osteoporose precoce devem ser 

aplicados às crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, mas destaca-se que 

devido a questões hormonais as 

mulheres são mais afetadas pela 

osteoporose.  

 

(A) As afirmações I e II estão incorretas.  

(B) As afirmações I e II estão corretas.  

(C) A afirmação I está incorreta. 

(D) Somente a afirmação I está correta.  

 

38) Analise as alternativas abaixo e marque 

aquela que define corretamente uma 

atuação de prevenção da osteoporose 

em nível terciário. 

 

(A) Programas de incentivo à prática de 

esportes para mulheres a partir da quarta 

década de vida. 

(B) Indicação de auxiliares para a marcha e 

subsequente realização de treino de 

marcha para pacientes com fragilização 

óssea acentuada.  

(C) Exercícios posturais para prevenir a 

cifoescoliose. 

(D) Exercícios respiratórios e de expansão 

costal para prevenir complicações 

respiratórias associadas. 

 

39) Paciente com pneumonia, fazendo uso 

de ventilação mecânica, entubado 

devido a desconforto respiratório, peso 

ideal de 70 quilos, modo pressão 

controlada, ΔP = 15 cmH2o, Tinsp = 1s, 

FiO2 = 50%, disparo à pressão com 

sensibilidade para 2cmH2O. Apresenta 

no momento, os seguintes dados 

gasométricos: pH = 7,31; PO2 = 120; 

PCO2 = 90; SatO2 = 97,4%; BIC = 44,7; 

BE = 13,8.  

 

Analisando o caso clínico, marque a 

alternativa que elucida, de acordo, o distúrbio 

ácido-básico demonstrado pela gasometria.  

(A) Acidose respiratória. 

(B) Alcalose respiratória. 

(C) Hipoacidose metabólica.  

(D) Hiperacidose circadiana.  

 

40) O sinal de canivete é um sinal clínico 

observado em pacientes neurológicos, 

caracterizado por uma resistência inicial 

no movimento de estender o antebraço 

sobre o braço, seguida por uma 

diminuição dessa resistência conforme o 

ângulo-arco do movimento aumenta – tal 

como um canivete se abrindo. 

 

O tipo de alteração do tônus observado nos 

pacientes com este sinal é: 

(A) Hipotonia. 

(B) Rigidez de descorticação. 

(C) Hipertonia elástica. 

(D) Hipertonia plástica.  

 


