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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EFETIVOS PARA A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA/GO   

EDITAL Nº 001/2015 

 

CADERNO DE PROVAS 
 
                           FISIOTERAPEUTA 
 
 

 

 

 

 
ESTE CADERNO CONTÉM 

15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

10 CONHECIMENTOS GERAIS 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

05 QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Domingo, 17 de julho de 2015. 

Duração 4(quatro) horas 

 

 

  Nome do(a) candidato(a)____________________________________________ 

   Número de inscrição: ______________________________________________ 

                                                     

                                                      Assinatura 

 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 

2. Assine seu cartão-resposta. 

3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 

caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 

será aceita depois de iniciada a prova. 

4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 

5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 

esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 

corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 

6. Sua prova tem 35 questões, com 5 alternativas. 

                  6.1 A questão correta deverá ser marcada da seguinte forma:      A             B           C           D           E             
 

7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 

8. A prova será realizada com duração máxima de 3h (três horas), incluído o tempo para a realização da 

Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 

9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1h30min (uma hora e trinta 

minutos) após o seu início. 

10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 2h30min (duas horas e trinta minutos) após o 

início das provas. 

11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e 

assinado. 

12. Os 3 (três) candidatos, que ficarem por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos 

após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 

assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 

13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 

manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 

prédio. 

14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 

 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 1 

Texto  

Trem de ferro 

“ Café com pão 

  Café com pão 

  Café com pão 

  Vige Maria que foi isto maquinista?”  

                                  (Manoel Bandeira) 
 

I. A significação do trecho provém da sugestão 
sonora. 

II. O poeta utiliza expressões da fala popular. 

III. O trecho acima não se configura em um 
poema inteligível, porque este não 
corresponde ao uso correto da língua padrão.                               

Marque as associações corretas: 

A) Se I e II forem corretas. 

B) Se I, II e III forem corretas. 

C) Se I, II e III forem incorretas. 

D) Se I for incorreta e II e III corretas. 

E) Se I e II forem incorretas e apenas a III correta. 
 

QUESTÃO 2 

Leia os versos abaixo. 

“Que importa do nauta o berço...” (Castro 
Alves) “A mim ensinou-me tudo” (Fernando 
Pessoa) 

As figuras presentes são, respectivamente: 

A) hipérbato e anacoluto 

B) anástrofe e pleonasmo 

C) anástrofe e anacoluto 

D) hipérbato e pleonasmo 

E) pleonasmo e pleonasmo.  

 

QUESTÃO 3 
 

  
 

 

 

Texto 

Mamãe vestida de rendas  

Tocava piano no caos. 

Uma noite abriu as asas 

Cansada de tanto som, 

Equilibrou-se no azul, 

De tonta não mais olhou 

Para mim, para ninguém: 

Cai no álbum de retratos. 

Jn: Poesia completa e prosa. Maria da Saudade 
Cortesão Mendes. 

 

Marque a alternativa correta: 

A) O poema tematiza a morte, como se vê com 
mais clareza no verso que que o finaliza. 

B) No verso “Uma noite abriu as asas”. “Uma noite” 
é sujeito oculto. 

C) Em “Tocava piano”, “piano” é objeto indireto. 

D) O termo “mamãe” é vocativo. 

E) No verso “De tonta não mais olhou”, “não mais 
olhou” constitui-se em um advérbio de modo. 
.  

QUESTÃO 4 

Texto 

“Eu começaria dizendo que poesia é uma 
questão de linguagem. A importância do poeta 
é que ele torna mais viva a linguagem”. Carlos 
Drumond de Andrade escreveu um dos mais 
belos versos da língua portuguesa com duas 
palavras comuns: cão e cheirando. 

Um cão cheirando o futuro. 

(Entrevista com Mário Carvalho. Folha de São 
Paulo). 

Indique o que deu ao verso de Drumond o caráter 
de inovador da língua. 

A) A referência ao cão como “animal de 
estimação”. 

B) A flexão pouco comum do verbo “cheirar”. 

C) O modo raro como foi tratado “o futuro”. 

D) A aproximação não usual do agente citado e a 
ação de “cheirar”. 
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E) O emprego do artigo indefinido “um” e do artigo 
definido “o” na mesma frase 

 

QUESTÃO 5 

Marque a alternativa correta: 

“Quando alguém grita fogo!”, usa: 

A) uma frase. 

B) uma oração. 

C) uma oração e uma frase. 

D) uma palavra simplesmente. 

E) nem oração nem frase.  

. 
 

. QUESTÃO 6 

Considerando a significação das palavras, 
podemos afirmar que “Estomatite” é: 

A) inflamação da boca. 

B) inflamação da laringe. 

C) inflamação do fígado. 

D) inflamação do estômago. 

E) inflamação no pâncreas 

QUESTÃO 7 

Considere estes versos do poema “A morte do 
leiteiro”, de Carlos Drumond de Andrade:  

“Há pouco leite no país, 

É preciso entregá-lo cedo”. 

A oração subordinada, presente no segundo 
verso, estabelece a seguinte relação sintática: 

A) completa o sentido do verbo “precisar”. 

B) predica o verbo “ser”. 

C) modifica o sentido do adjetivo “leite”, 
especificando-o. 

D) relaciona-se com o predicado “é preciso”, na 
função de sujeito. 

E) não estabelece nenhuma função sintática. 

 

QUESTÃO 8 

 

 

 

 

 

Nesta frase de Louis Reyband: De todos os 
caminhos que conduzem à riqueza, os mais 
seguros são a perseverança e o trabalho, o 
sujeito da oração principal é: 

A) os mais seguros 

B) todos os caminhos 

C) riqueza 

D) o sujeito da referida oração é desinencial 

E) a perseverança e o trabalho 

 

QUESTÃO 9 

O substantivo DEBATE é palavra: 

A) primitiva 

B) derivada regressiva 

C) derivada por conversão 

D) composta por aglutinação 

E) derivada de número 

 

 

QUESTÃO 10 

Leia estes trechos do texto Não se pode ser 
sem rebeldia: 

 Eu acho que os adultos, pais e professores, 
deveriam compreender melhor que a rebeldia, 
afinal, faz parte do processo de autonomia, 
quer dizer, não é possível ser sem rebeldia. [...] 
Tem professores que acham que a única saída 
para a rebelião, para rebeldia é a castração. Eu 
confesso que tenho grandes dúvidas em torno 
do castigo. 

Eu acho que a liberdade não se autentica sem 
o limite da autoridade, mas o limite que a 
autoridade se deve propor a si mesma, para 
propor ao jovem a liberdade, é um limite que 
necessariamente não se explicita através de 
castigos. [...] 

A liberdade que não faz uma coisa porque tem 
o castigo não está “eticizando-se”. É preciso 
que eu aceite a necessidade ética, aí o limite é 
compromisso e não mais imposição [...]. O 
castigo não faz isso. O castigo pode criar 
docilidade, silêncio. Mas os silenciados não 
mudaram o mundo. 

Paulo Freire. Pedagogia dos sonhos possíveis. 
Ana M. A. Freire (Org.). Unesp. 
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Identifique a afirmação incorreta. 

A) Trata-se de um texto dissertativo, no qual 
marcas linguísticas como “eu acho que”, “eu 
confesso que tenho”, “que eu aceite” evidenciam 
um posicionamento nitidamente pessoal do autor 
relativamente ao tema. 

B) “eticizando-se” (terceiro parágrafo), que 
significa “tornando-se ética”, está entre aspas por 
ser um neologismo, isto é, uma palavra inventada 
pelo autor do texto. 

C) Em “Eu confesso que tenho grandes dúvidas 
em torno do castigo”, a segunda oração funciona 
como objeto direto da primeira.  

D) Em “É preciso que eu aceite a necessidade 
ética”, a segunda oração funciona como sujeito da 
primeira. 
 

E) Se, no período “Eu acho que a liberdade não se 

autentica sem o limite da autoridade”, a oração 

principal for substituída por “É inquestionável”, a 

segunda oração, que funciona como objeto 

direto, passará a funciona como sujeito, mas não 

haverá alteração alguma no grau de subjetividade 

da afirmação expressa nesse período 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a frase com erro de concordância 
verbal. 

A) Houve diversas alterações. 

B) Ainda existem dificuldades. 

C) Não haveriam, temos certeza, tantas 
decepções. 

D) Ainda haverá problemas. 
E) A maioria haverá de chegar cedoD) Em um 

método em que o leite é exposto a uma 

temperatura de -145°C por dois segundos, 

promovendo a eliminação das bactérias. 

E) Em um processo em que o leite escorre por 

chapas de metal durante quatro ou cinco dias para 

ter possíveis microorganismos eliminados. 

 

 

 

QUESTÃO 12 

 
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos são paroxítonos: 
 

A) cateter – filantropo – cânon 

B) fórceps – ciclope – austero 

C) ínterim – pegada – ibero 

D) libido – clímax – ureter 

E) âmbar – nobel – meteorito 

 

QUESTÃO 13 

A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) A testemunha precisou o local do crime. 

B) A funcionária visa o passaporte de maneira 
certa. 

C) Nós preferimos abacate a melão como 
sobremesa. 

D) Paguei o vigia noturno. 

E) O fato de você não ir implica outras 
consequências. 

 

QUESTÃO 14 

Identifique a alternativa que apresenta erro de 
concordância nominal. 
 

A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim 

de tudo. 

B) O professor passou aos alunos os exercícios o 

mais fáceis possível. 

C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático 

da vida. 

D) Todos perceberam que elas estavam bastante 

desassossegadas. 

E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos. 

 

QUESTÃO 15 

Nas frases: 
 
O país da Escócia é belíssimo. 
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O povo da Escócia é generoso. 
A admiração pela Escócia me fez retornar ao 
país. 
Identificamos a função sintática dos termos 
destacados, respectivamente, em: 
 
A) aposto, complemento nominal, adjunto 

adnominal 

B) adjunto adnominal, aposto, complemento 

adnominal 

C) complemento nominal, aposto, adjunto 

adnominal 

D) complemento nominal, adjunto adnominal, 

aposto 

E) aposto, adjunto adnominal, complemento 

nominal 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 16 

 
Maurilândia localizada no sudoeste goiano, faz 
fronteira com quais municípios  
 
A) Rio verde, Santa Helena, Turvelândia, 

Castelândia e Bom Jesus.  

B) Rio Verde, Acreúna, Turvelândia, Castelândia e 

Santa Helena.  

C) Rio Verde, Santo Antônio da Barra, Acreúna 

Castelândia e Santa Helena.  

D) Rio Verde, Acreúna, Castelândia, Turvelândia e 

Santa Helena.  

E) Rio Verde, Santa Helena, Castelândia, 

Acreúna e Santo Antônio da Barra 

 

QUESTÃO 17 

 

A área territorial do município de Maurilândia é 
de: 

A) 374,487 km2 

B) 389,697 km2 

C) 326,497 km2 

D) 377,467 km2 

E) 328,457 km2 

 

 

QUESTÃO 18 

O desmatamento é um dos principais 
problemas ambientais da atualidade. Podemos 
citar como algumas de suas causas:  

I. Extração ilegal de madeira.  

II. Criação ou ampliação de áreas para agricultura 
ou pecuária.  

 

 

 

 

 

III. Utilização da queimada de vegetação como 
técnica agrícola.  

IV. As enchentes.  

Marque a opção que indica as afirmativas 
CORRETAS.  

A) I – IV.  

B) II – IV.  

C) III – IV.  

D) I – II – III.  

E) I – II – III – IV.  
 

QUESTÃO 19 

A Abolição da escravidão em 1888, não alterou 
as condições de trabalho e de moradia dos 
escravos que viviam em Goiás. Aliás, a 
população de Goiás era constituída por.  

 

A) índios e negros  

B) índios e pardos  

C) apenas negros  

D) apenas brancos  

E) maioria negra e uma minoria branca 

 

QUESTÃO 20 

Barack Obama entrou para história como o 
primeiro negro a ser eleito Presidente dos 
Estados Unidos, a qual partido ele pertence?  

A) Partido Republicano  

B) Partido Liberal  

C) Partido Democrata  

D) Partido Comunista  

E) Partido Progressista 
 
 

QUESTÃO 21 

A copa do mundo do ano de 2014 aconteceu no 
Brasil, onde os jogos ocorreram em diversas 
cidades do País. As Olimpíadas de 2016 
também ocorrerão no Brasil. E esses eventos 
ocorrem a cada quatro anos. Sobre as sedes 
anteriores é correto afirmar que:  

A) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e 
a Olimpíada de 2012 em Pequim.  
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B) A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul e 
a Olimpíada de 2012 em Londres.  

C) A Copa de 2010 foi realizada na Alemanha e a 
Olimpíada de 2012 na África do Sul.  

D) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada em 
Londres e a Olimpíada de 2012 em Pequim.  

E) A Copa do Mundo de 2010 foi realizada na Itália 
e a Olimpíada de 2012 em Londres. 
 
 

.QUESTÃO 22 

 
Entre os anos de 1990 e 2010, o estado de 
Goiás recebeu um número significativo de 
indústrias do setor sucroalcooleiro, gerando 
um aumento na produção de etanol. O 
crescimento desse tipo de indústria no estado 
deveu-se principalmente  
 

A) ao aumento crescente da demanda 

internacional por álcool combustível e à alta oferta 

de recursos industriais.  

B) à existência de grandes áreas rurais inativas 

nas quais as lavouras de cana-de-açúcar puderam 

expandir-se.  

C) às políticas de incentivos governamentais e à 

existência de grandes áreas agricultáveis 

propícias à mecanização.  

D) ao estoque de terrenos férteis que foram 

adquiridos a preço simbólico para o plantio pelas 

usinas de álcool. 

E) à crescente demanda de consumo de álcool 

internamente 

QUESTÃO 23 

 
O Plano Real teve o mérito de conter a inflação 
sem congelamento de preços e sem confiscos, 
embora tenha arrochado os salários. Este 
plano foi executado no governo de: 
 
A) Luís Inácio Lula da Silva 

B) Fernando Collor de Mello 

C) Fernando Henrique Cardoso 

D) Itamar Augusto Cautiero Franco 

 

E) José Sarney de Araújo Costa 

 

QUESTÃO 24 

 
Para enfrentar a atual crise energética, 
pronunciada a partir do ano de 2013, o governo 
brasileiro adotou uma série de medidas, o que 
acabou por encarecer o preço da geração e 
distribuição da energia. A principal medida 
adotada para evitar um “apagão” imediato foi  
 

A) o acionamento das usinas termoelétricas 
movidas por combustíveis fósseis, que aumentam 
a poluição atmosférica.  

 

B) a ampliação da capacidade de geração das 
usinas nucleares, o que amplia o risco de 
acidentes nucleares e atômicos.  

 

C) o financiamento em larga escala das usinas 
produtoras de biodiesel e etanol para a ampliação 
da matriz energética.  

 
D) a construção de novas usinas hidrelétricas 
como a de Girau e Belo Monte nos estados de 
Rondônia e Pará, no Norte do país.  
 
E) construção de novas usinas por meio de 
parcerias público privado (PPP) 

 

QUESTÃO 25 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. A poluição gerada nas cidades de hoje 

é resultado, principalmente, da queima de 

________________. A queima destes produtos 

tem lançado uma grande quantidade de 

_________________ e dióxido de carbono (gás 

carbônico) na atmosfera. Esta poluição tem 

gerado diversos problemas nos grandes 

centros urbanos e é uma das causas principais 

do ________________.  

 

A) árvores / oxigênio contaminado / efeito estufa B) 

combustíveis fósseis / oxigênio contaminado / fim 

do mundo  

 

C) produtos sintéticos / monóxido de carbono / 

aquecimento global 
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D) madeira / oxigênio contaminado / alto nível de 

poluição do solo  

E) combustíveis fósseis / monóxido de carbono / 
aquecimento global 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 

 

Com relação ao trauma raquimedular é 
incorreto afirmar: 
 

A) Nas lesões em que o paciente torna-se 
paraplégico acontecem em T5 e são completas. 

 

B) Nas lesões em que o paciente torna-se 
paraparético acontecem em T5 e são incompletas. 

 

C) Nas lesões em que o paciente torna-se 
tetraplégico acontecem em C5 e são completas. 

 

D) Nas lesões em que o paciente torna-se 
tetraparético acontecem em C7 e são completas. 

 

E) NDA. 

 

QUESTÃO 27 

 
Na doença de Parkinson ocorre: 
 

A) Diminuição da função da substância negra. 

B) Diminuição da função da tecto. 

C) Diminuição da função do núcleo subtalâmico. 

D) Diminuição da função do globo pálido. 

E) NDA. 

 

QUESTÃO 28 

 
Em relação as amputações de membros 
inferiores é correto afirmar que: 
 

A) A avaliação de paciente amputado de MMII 

envolve apenas a avaliação do membro residual. 

B) As cicatrizes pós amputação podem apresentar-

se invaginadas, hipertróficas, supuradas, aderidas 

ou acidentadas. 

 

C) A deformidade que pode-se encontrar nas 

amputações transfemorais é abdução e flexão de 

quadril. 

 

D) As deformidades encontradas nas amputações 

transtibiais médias e distais são respectivamente, 

flexão de joelho e rotação lateral de joelho. 

E) NDA. 

QUESTÃO 29 

São itens fundamentais para uma boa 
protetização: 
 
A) Bom estado da pele, boa circulação e cicatriz 

invaginada. 

B) No início do tratamento deve-se dissensibilizar 

o membro e evitar o membro fantasma. 

C) Na amputação de Lisfranc é indicado 

fortalecimento de tríceps sural. 

D) Para o início do treino de marcha utiliza-se 

apoio bilateral e uso apenas de bengala. 

E) NDA. 

 

QUESTÃO 30 

Em relação às órteses, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) A bota imobilizadora (Robofoot) é indicada para 

fraturas e entorses de tornozelo. 

B) Não se utiliza o imobilizador de joelho em casos 

de fratura-luxação com fixação externa. 

C) As órteses estáticas podem estabilizar 

articulações, bem como prevenir contraturas. 

D) A fralda de Frejka é indicada para luxação de 

joelho. 

E) NDA. 

 

 QUESTÃO 31 

Nos traumatismos crânios-encefálicos pode 
ocorrer: 
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I – Hemiplegia  
II – Concussão  
III – Lesão axonal difusa 
IV – Ausência de seqüelas 
 

A) Alternativas I e II estão corretas 

B) Alternativas I, II e III estão corretas 

C) Alternativas II e III estão corretas 

D) Alternativas I, II, III e IV estão corretas 

E) NDA 

 

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Na avaliação da barognosia utiliza-se objetivos 

de cores diferentes. 

B) Na avaliação do tônus muscular, as 

classificações são: normreflexia, hiperreflexia e 

hiporreflexia. 

C) A disdiadococinesia avalia a capacidade de 

mudança de movimento e velocidade. 

D) A sensibilidade protopática deve ser avaliada 

por último. 

E) NDA. 

QUESTÃO 33 

Na avaliação cinesio-funcional de uma lesão de 
plexo-braquial: 
 
A) Espera-se uma cronaxia menor para um melhor 
prognóstico. 
 
B) Espera-se uma cronaxia maior para um melhor 
prognóstico. 
 
C) Espera-se uma reobase maior e cronaxia maior 
para um melhor prognóstico. 
 
D) Espera-se uma resposta motora 
permanentemente ausente em casos de 
neuropraxia.  
 
E) NDA. 
 
 

 

 

QUESTÃO 34 

Nos testes de força manual pode-se dizer que: 
 
A) No teste do m. Flexor Longo do Hálux a 
estabilização é na falange média. 
 
B) Ao testar o extensor comum dos dedos o 
terapeuta resiste apenas do 2-5o dedo. 
 
C) No teste do m. Solear, o paciente é posicionado 
em flexão de joelho para colocar em insuficiência 
passiva-ativa o gastrocnêmio. 
 
D) O flexor radial curto do carpo é testado quando 
o paciente realiza flexão do punho no sentido 
radial.    
 
E) NDA. 

 

QUESTÃO 35 

É incorreto afirmar que são itens fundamentais 
para a avaliação musculoesquelética: 
 
A) Na palpação: pontos de referência, 
continuidade e temperatura. 
 
B) Na inspeção: sinais flogísticos, alinhamento e 
trofismo. 
 
C) Na palpação: pulsos, hipotrofismo, pontos 
dolorosos. 
 
D) Na inspeção: contornos, pelos, integridade. 
 
E) NDA. 

 

QUESTÃO 36 

 
São complicações hemodinâmicas da pressão 
positiva intermitente nas vias aéreas 
superiores: 
 
A) A diminuição do pulso e o aumento da pressão 
arterial. 
 
B) A diminuição do retorno venoso e a diminuição 
do débito cardíaco. 
 
C) O aumento do retorno venoso e o aumento do 
débito cardíaco. 
 
D) O aumento da pressão de dióxido de carbono 
e o aumento do pulso. 
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E) NDA. 
 

QUESTÃO 37 

Sobre o condicionamento físico geral para um 
paciente com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), assinale a alternativa correta: 

 
A) Os pacientes DPOC que realizam exercícios 
para MMII melhoram as medidas de tolerância ao 
exercício sem evidências de efeitos adversos. 

 
B) A maior parte da carga ventilatória durante 
exercícios de MMSS apoiados é realizada pelo 
diafragma. 

 
C) As sessões de exercícios físicos visando o 
condicionamento são compostas unicamente de 
fase de treinamento e resfriamento. 
 
D) Há poucas evidências científicas para 
recomendação de exercícios de MMII em DPOC. 

 
E) NDA. 

 

QUESTÃO 38 

Quanto à terapia de expansão pulmonar 
assinale a alternativa correta:  
 

A) Existe relação indireta entre a frequência 

respiratória espontânea e o grau de atelectasia 

presente.  

B) A espirometria de incentivo aumenta a 

expansão pulmonar por meio do aumento 

espontâneo e sustentado da pressão pleural.  

C) Todos os tipos de terapia de expansão 

pulmonar aumentam o volume pulmonar por meio 

da diminuição do gradiente de pressão 

transpulmonar.  

D) A acidose respiratória aguda é o problema mais 

comum durante a espirometria de incentivo.  

E) NDA. 

 

QUESTÃO 39 

 
 
 

 
Com relação aos estágios das úlceras de 
pressão, assinale a alternativa correta: 
 
A) Estágio II: aparece a ulceração em espessura 
total, envolvendo epiderme, além de ocorrer 
flictenas sob o ponto de pressão. 
 
B) Estágio I: ocorre o eritema pálido sob pressão, 
que se resolve em 45 minutos, e a epiderme 
encontra-se intacta. 
 
C) Estágio IV: ocorre a ulceração em espessura 
total, unicamente a epiderme, podendo aparecer 
bolhas e flictenas com eritema 
 
D) Estágio III: há a destruição na espessura total 
através da derme para dentro do tecido 
subcutâneo. 
 
E) NDA. 

 

QUESTÃO 40 

Constituem-se manifestações clínicas da 
insuficiência cardíaca congestiva na criança, 
exceto: 
 
A) Aumento do débito urinário. 
 
B) Cansaço fácil às mamadas.  
 
C)  Batimento de asa de nariz.  
 
D) Edema palpebral.  
 
E)  NDA. 

 

 

QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa correta sobre a 
osteoartrite ou artrose: 
 
A) Rigidez e dor das articulações são as queixas 
mais comuns da osteoartrite. 
 
B)  A rigidez, junto com a deformidade articular, 
não é a queixa mais comum da osteoartrite. 
 
C)  A dor associada à osteoartrite geralmente é 
uma dor constante e não alivia ao repouso. 
 
D) As radiografias da articulação afetada 
habitualmente demonstram aumento do espaço  
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articular, esclerose e osteófitos na margem 
articular. 
 
E) NDA. 
 

 

QUESTÃO 42 

Com relação as fases de progressão para 
recuperação de um paciente pós acidente 
vascular encefálico  é correto afirmar: 
 
A) Diminuição da espasticidade, controle da 
sinergia seguido de flacidez. 
 
B) Início do controle voluntário da sinergia, 
aumento da espasticidade seguido de início da 
espasticidade e da sinergia. 
 
C) Desenvolvimento do movimento articular com 
início de coordenação seguido de diminuição da 
espasticidade, controle da sinergia. 
 
D)  Início da espasticidade e da sinergia seguido 
de início do controle voluntário da sinergia, 
aumento da espasticidade. 
 
E) NDA. 

 

QUESTÃO 43 

 
Marque a alternativa incorreta: 
 
A) A ergonomia de correção atua realizando 
adequação de condições de trabalho já existentes 
e dessa forma apresenta uma atuação mais 
restrita. 
 
B) A ergonomia de concepção interfere 
amplamente no projeto do ambiente e no posto de 
trabalho, na máquina ou no sistema de produção, 
na organização do trabalho e na formação de 
pessoal. 
 
C) A ergonomia de correção conscientiza o 
trabalhador e/ou o empregador em relação às 
condições de trabalho existentes e atua de forma 
restrita. 
 
D) Quando a ergonomia é aplicada ao homem 
estuda-se erros e acidentes,  gastos energéticos e 
fadiga, motivação e treinamento. 
 
E)  NDA. 

 

 

QUESTÃO 44 

São funções dos exercícios laborais:  
 
A) Exercícios laborais que melhoram o retorno 
venoso são chamados de exercícios corretivos. 
 
B) Exercícios laborais de aquecimento preparam a 
estrutura corporal para a atividade e os de 
correção são aplicados durante a jornada de 
trabalho. 
 
C) Exercícios realizados no início da jornada de 
trabalho quando esta é extenuante são 
denominados exercícios de relaxamento. 
 
D) Os exercícios laborais de aquecimento são 
indicados somente para trabalhadores cuja 
atividade envolve levantamento ou transporte de 
cargas. 
 
E)  NDA. 

 

QUESTÃO 45 

Em relação a marcha humana pode-se dizer 
que: 
 
A) O m. quadríceps atua durante todo seu 
processo concentricamente. 
 
B) O m. Solear é o principal músculo da fase de 
impulso. 
 
C) A fase de impulso é maior do que a fase de 
balanço. 
 
D) A atuação do m. Tibial anterior é fundamental 
na fase de impulso. 
 
E) NDA. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 46 

O campo “Endereço” do Windows Explorer XP 
indica: 
 

A) caminho completo da pasta exibida. 

B) endereço de uma página. 

C) endereço eletrônico de uma conta de email. 

D) nome do arquivo que está sendo exibido. 

E) endereço do usuário que tem acesso à pasta 

exibida. 

QUESTÃO 47 

No Microsoft Office Excel 2003, a sequência de 
funções que devem ser executadas para mover 
linhas é: 
 
A) “Ir de” e “Ir para”. 

B) “Ocultar” e “Reexibir”. 

C) “Recortar” e “Colar”. 

D) “Recortar” e “Inserir células recortadas”. 

E) “Mover de” e “Mover para”. 

 

QUESTÃO 48 

No Microsoft Excel 2010 é correto afirmar que, 

para se criar uma lista suspensa deve-se acessar 

 

A) a guia Configurações na caixa de diálogo 

Validação de Dados do grupo Ferramentas de 

Dados na guia Dados. 

B) a guia Configurações na caixa de diálogo 

Ferramentas de Dados do grupo Validação de 

Dados na guia Dados. 

C) a guia Configurações na caixa de diálogo 

Validação de Dados do grupo Estrutura de Dados 

na guia Exibição 

D) a guia Classificar na caixa de diálogo 

Consolidar do grupo Validação de Dados na guia 

Dados. 

 

 

 

E) a guia Consolidar na caixa de dialogo Classificar 

do grupo Avançado na guia Inserir 

 

QUESTÃO 49 

Em aplicativos para criação e edição de 

planilhas eletrônicas, B2 representa: 

 

A) uma tecla de atalho. 

B) uma fórmula. 

C) uma célula. 

D) uma coluna. 

E) uma linha. 

 

QUESTÃO 50 

Considerando que você está editando um texto 

no MS Word, versão português, assinale a 

opção que indica o resultado correto para o 

comando mencionado.  

A) CtrI+T faz a transferência do texto para um 

arquivo a ser especificado  

B) AIt+A exibe o menu de Ajuda  

C) AIt+E abre o menu de Exibir  

D) CtrI+Z desfaz a última digitação  

E) Ctrl+l abre a janela Imprimir  

 

 




