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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 FISIOTERAPEUTA 
 



 

PARTE I - FISIOTERAPIA 
 
01 - Doença que pode causar síndrome do segundo 
neurônio motor desencadeia um quadro de: 

A) espasticidade severa  
B) ganho de força excessiva 
C) atrofia muscular 
D) sensibilidade totalmente perdida em todos os 

casos 
E) todas corretas 

 
02 - Sinal que pode estar presente na síndrome do neurônio 
motor inferior: 

A) parestesia 
B) Romberg positivo 
C) hiper-reflexia 
D) nistagmo 
E) fasciculação 

 
03 - Sobre a síndrome de Guillain-Barré, marque a 
alternativa correta: 

A) polineuropatia aguda 
B) autoimune 
C) comprometimento muscular ascendente 
D) paraplegia flácida ao exame físico 
E) todas corretas 

 
04 - Existem diversos tipos de neuropatia diabética, 
exceto: 

A) lúpus 
B) mononeurite múltipla 
C) neuropatia autonômica 
D) amiotrofia diabética 
E) polineuropatia periférica 

 
05 - O Tabes Dorsalis, característico da sífilis terciária, é o 
grande representante das síndromes cordonais posteriores e 
manifesta-se com todos abaixo, exceto: 

A) comprometimento da propriocepção 
B) ausência de episódios de dor espontânea 
C) ataxia 
D) sinal de Romberg positivo 
E) disfunção esfincteriana 

 
06 - Na síndrome de secção medular, pode encontrar todos 
abaixo, exceto: 

A) reflexo normal 
B) anestesia 
C) perda da função neurológica sacral 
D) paraplegia 
E) tetraplegia 

 
07 - Homem de 73 anos apresentando tremor, marcha 
lenta, inclinação anterior do tronco e movimentação em 
bloco pode apresentar uma marcha caracterizada como: 

A) neuropática 
B) ataxica 
C) espastica 
D) parkinsoniana 
E) anserina 

 

08 - Na doença de Parkinson, manifestações clínicas não 
relacionadas ao sistema motor são comuns, como exemplo: 

A) fibromialgia 
B) lúpus 
C) hipertensão arterial pulmonar 
D) síndrome metabólica 
E) apneia do sono 

 
09 - Na doença de Parkinson pode-se observar como 
quadro clínico todas abaixo, exceto: 

A) bradicinesia 
B) rigidez 
C) tremor 
D) busca pelo paciente do seu centro de gravidade 
E) estabilidade postural 

 
10 - Encontra-se na síndrome da artéria cerebelar superior 
ramo basilar: 

A) ataxia 
B) nistagmo horizontal 
C) disartria cerebelar 
D) nistagmo vertical 
E) todas corretas 

 
11 - Na paralisia de Bell, observa-se comprometimento do 
nervo: 

A) Nervo facial IV par. 
B) Nervo facial IIpar. 
C) Nervo facial III par. 
D) Nervo facial VI par. 
E) Nenhuma das anteriores 

 
12 - Sobre os neurônios motores inferiores, marque a 
alternativa correta: 

A) não conduz impulsos motores; 
B) conduzem impulsos motores a partir da medula 

espinhal para ativar fibras musculares; 
C) não relaciona-se com propagação de impulso a 

partir da medula espinhal; 
D) transmitem impulsos motores do cérebro aos 

neurônios motores na medula espinhal; 
E) todas corretas 

 
13 - Um neurônio motor inativo pode ser estimulado para 
descarregar impulsos nervosos por: 

A) aumento dos estímulos facilitadores,enquanto os 
estímulos inibidores permanecem constantes; 

B) aumento dos estímulos inibidores, enquanto os 
estímulos inibidores permanecem constantes; 

C) diminuição dos estímulos facilitadores, enquanto 
os estímulos inibidores permanecem constantes; 

D) diminuição dos estímulos facilitadores, enquanto 
os estímulos inibidores permanecem aumentados; 

E) Nenhuma das anteriores 
 
14 - O trato corticoespinhal também é denominado: 

A) trato extra-piramidal 
B) trato talâmico simples 
C) trato talâmico complexo 
D) trato piramidal 
E) trato espino talâmico 



 

15 - Cinestesia refere-se ao conhecimento do: 
A) movimento simples estático 
B) movimento combinado estático 
C) movimento dinâmico articular 
D) apenas da estática articular 
E) todas corretas 

 
16 - Termo usado para descrever o desenvolvimento de 
tensão muscular em músculos particulares em posturas 
específicas: 

A) movimento concêntrico 
B) alongamento excêntrico 
C) tono postural 
D) contração isométrica 
E) insuficiência passiva 

 
17 - Capacidade de efetuar o mesmo ato repetidamente ao 
longo de um período de tempo: 

A) Fadiga 
B) Concentração 
C) Endurance 
D) Modelo reflexivo 
E) Adaptação 

 
18 - Doença ou lesão dos neurônios motores superiores 
pode conduzir a um estado de: 

A) hipotonia 
B) baixo tono 
C) hipotonicidade 
D) flacidez 
E) tono muscular excessivo 

 
19 - Lupus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune 
do: 

A) tecido epitelial 
B) tecido nervoso 
C) tecido conjuntivo 
D) tecido epitelial frouxo 
E) tecido denso  

 
20 - Sobre os neurônios motores inferiores, marque a 
alternativa correta: 

A) não conduz impulsos motores; 
B) não relaciona-se com propagação de impulso a 

partir da medula espinhal; 
C) conduzem impulsos motores a partir da medula 

espinhal para ativar fibras musculares; 
D) transmitem impulsos motores do cérebro aos 

neurônios motores na medula espinhal; 
E) todas corretas 

 
21 - Um neurônio motor inativo pode ser estimulado para 
descarregar impulsos nervosos por: 

A) aumento dos estímulos inibidores, enquanto os 
estímulos inibidores permanecem constantes; 

B) aumento dos estímulos facilitadores,enquanto os 
estímulos inibidores permanecem constantes; 

C) diminuição dos estímulos facilitadores, enquanto 
os estímulos inibidores permanecem constantes; 

D) diminuição dos estímulos facilitadores, enquanto 
os estímulos inibidores permanecem aumentados; 

E) Nenhuma das respostas anteriores 

22 - O trato corticoespinhal também é denominado: 
A) trato extra-piramidal 
B) trato piramidal 
C) trato talâmico simples 
D) trato talâmico complexo 
E) trato espino talâmico 

 
23 - Cinestesia refere-se ao conhecimento do : 

A) movimento dinâmico articular 
B) movimento simples estático 
C) movimento combinado estático 
D) apenas da estática articular 
E) nenhuma das respostas anteriores 

 
24 - Termo usado para descrever o desenvolvimento de 
tensão muscular em músculos particulares em posturas 
específicas: 

A) movimento concêntrico 
B) alongamento excêntrico 
C) tono postural 
D) contração isométrica 
E) insuficiência passiva 

 
25 - Capacidade de efetuar o mesmo ato repetidamente ao 
longo de um período de tempo: 

A) Fadiga 
B) Endurance 
C) Concentração 
D) Modelo reflexivo 
E) Adaptação 

 
26 - Doença ou lesão dos neurônios motores superiores 
pode conduzir a um estado de: 

A) tono muscular excessivo 
B) hipotonia 
C) baixo tono 
D) hipotonicidade 
E) flacidez 

 
27 - NÃO é um OSSO DO CARPO: 

A) escafóide  
B) semilunar  
C) trapezóide  
D) cubóide  
E) capitato   

 
28 - A FOSSA DO OLÉCRANO pode ser encontrada 
no(a):  

A) escápula 
B) rádio  
C) ulna  
D) fêmur 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

“Arrumar o homem” 
 

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória 
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da 
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a 
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o 
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito 
graciosa!" 

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de 
profissão, posto em sossego, admitido que, para um 
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de 
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de 
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando 
conquistar um companheiro de lazer. 

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, 
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça 
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando 
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes, 
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O 
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do 
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares 
e oceanos, comemora o pai engenheiro.  

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, 
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: 
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o 
mapa do mundo.  

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era 
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, 
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça 
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o 
homem, o mundo ficou arrumado!" 

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a 
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta 
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o 
mundo fica arrumado!" 

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se 
quer arrumar o mundo. 

Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.  
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a 
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância 
moral. 
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa 
fundamental a ser executada inicialmente para a 
organização do mundo. 
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo 
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do 
texto. 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 

30 - Das afirmações seguintes: 
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo 
destacado encontra-se em sentido figurado. 
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a 
oração sublinhada pode ser substituída com mesma 
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”. 
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva 
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas. 

A) Os itens II e III estão corretos. 
B) Os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Os itens I e II estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau 
superlativo absoluto analítico: 

A) Suas mãos estavam aspérrimas. 
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da 

copa. 
C) O monte Everest é o mais alto do mundo. 
D) João é pouco mais alto que Pedro. 
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso. 

 
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo 
grafado de modo incorreto: 

A) esfuziar – cãibra – homenzinho 
B) cônscio – presunção – anticientífico 
C) mausoléu – pretestar – obséquio 
D) rescisão – hóstia – coabitar 
E) turíbulo – adepto – prescindir 

 
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando 
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque 
a alternativa que corresponde a sequência encontrada: 
(1) justaposição   (  ) lanígero 
(2) aglutinação   (  ) livresco 
(3) parassíntese   (  ) o viver 
(4) derivação sufixal  (  ) mãe – pátria 
(5) derivação imprópria  (  ) amadurecer 

A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1 
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 

 
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma 
especial”, os vocábulos destacados classificam-se, 
respectivamente, em: 

A) objeto direto – objeto indireto 
B) objeto direto – objeto direto pleonástico 
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico 
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto  
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico 

 
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse 
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como: 

A) oração subordinada adverbial consecutiva 
B) oração subordinada adverbial concessiva 
C) oração subordinada substantiva predicativa 
D) oração subordinada substantiva subjetiva 
E) oração subordinada adjetiva reduzida 



 

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil 
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser 
verossímil no texto. 
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que 
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um 
período composto por subordinação. 
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu 
sentido completado pela segunda oração. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Todos estão corretos. 

 
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, as orações  classificam-se, 
respectivamente, como: 

A) Subordinada substantiva objetiva indireta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Coordenada sindética aditiva e coordenada 
sindética conclusiva. 

C) Coordenada sindética explicativa e coordenada 
sindética conclusiva. 

D) Subordinada substantiva completiva nominal e 
subordinada substantiva objetiva indireta. 

E) Subordinada substantiva objetiva direta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

 
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Eles foram à uma exposição de arte. 
B) A água caía no assoalho gota à gota. 
C) Referiu-se à ela com muito carinho. 
D) Ela se dedicou à qual profissão? 
E) A equipe de vôlei chegou à final. 

 
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal: 

A) Informei-lhe o curso. 
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos. 
C) Preferia vinho a cerveja. 
D) O lojista pagou ao empregado. 
E) O touro investiu contra o toureiro. 

 
40 - A concordância nominal está correta, exceto em: 

A) Tinha as mãos bastantes geladas. 
B) Joias custam caro. 
C) É proibido queimada. 
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma. 
E) Os noivos saíram sós, após a festa. 

 

 
 
 
 
 


