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LIBERDADE 

 
Deve existir nos homens um sentimento 

profundo que corresponde a essa palavra 
LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas 
e hinos, a ela se têm levantado estátuas e 
monumentos, por ela se tem até morrido com 
alegria e felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a 
liberdade de cada um acaba onde começa a 
liberdade de outrem; que onde não há liberdade 
não há pátria; que a morte é preferível à falta de 
liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à 
própria condição humana; que a liberdade é o maior 
bem do mundo; que a liberdade é o oposto à 
fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam 
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos 
avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer 
pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! 
Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós 
recordamos todos os dias que "o sol da liberdade 
em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em 
certo instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade 
há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-
la, combater e certamente morrer por ela. 
Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser 
escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso 
coração, mesmo tendo de partir esse coração e 
essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, 
ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de 
autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo 
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)  

Ser livre é ir mais além: é buscar outro 
espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da 
vida. É não estar acorrentado. É não viver 
obrigatoriamente entre quatro paredes. 
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam 
papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o 
sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, 
quebra alguma coisa, no seu percurso...)  

Os papagaios vão pelos ares até onde os 
meninos de outrora (muito de outrora!...) não 
acreditavam que se pudesse chegar tão 
simplesmente, com um fio de linha e um pouco de 
vento! 

Acontece, porém, que um menino, para 
empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade 
dos fios elétricos e perdeu a vida. 

E os loucos que sonharam sair de seus 
pavilhões, usando a fórmula do incêndio para 
chegarem à liberdade, morreram queimados, com o 
mapa da liberdade nas mãos! 

São essas coisas tristes que contornam 
sombriamente aquele sentimento luminoso da 
LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os 
dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar 
onde estão, preferem mesmo prender melhor suas 
correntes e não pensar em assunto tão ingrato. 

Mas os sonhadores vão para a frente, 
soltando seus papagaios, morrendo nos seus 
incêndios, como as crianças e os loucos. E 

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de 
raios fúlgidos linguagem de seus antepassados, 
estranha linguagem humana, nestes andaimes dos 
construtores de Babel... 

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho: 
Crônicas) 

 
Responda as questões de 01 a 05, conforme o 
texto. 
 
01. O texto afirma que: 
A) A escravidão depende das escolhas das 

pessoas. 
B) A liberdade de um acaba onde começa a 

liberdade do outro. 
C) As criaturas combatem a liberdade com 

entusiasmo juvenil. 
D) Os sentimentos sombrios deslumbram a 

liberdade. 
E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em 

nenhum aspecto. 
 

02. O resultado de ser livre é: 
A) Ampliar a órbita da vida. 
B) Cantar a liberdade como nossos avós. 
C) Viver sem sonhar. 
D) Viver sem qualquer obrigação. 
E) Fazer o que se bem tem vontade. 

 
03. A liberdade é tão fundamental ao homem que: 
A) Certamente se prefere a morte à liberdade. 
B) Com liberdade tudo se consegue na vida. 
C) Onde não há liberdade não há pátria. 
D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma. 
E) Toda liberdade tem de ser irrestrita. 
 
04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que 
a Liberdade é: 
A) A inspiração para cantos antigos e modernos. 
B) O bem mais precioso do homem. 
C) Um bem esquecido por nossos parentes. 
D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar. 
E) Apenas um sonho irrealizável para todos. 

 
05. A questão central tratada no texto é: 
A) A emoção dos antepassados. 
B) A felicidade das pessoas 
C) A liberdade humana. 
D) O combate à escravidão. 
E) O desejo da libertinagem que tudo permite. 
 
06. Em relação à divisão silábica, marque a 
sequência correta. 
A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pe-

ctos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim; 
B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; ca-

rá-ter; i-de-ia;as-sim; 
C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te; 

ne-ces-sá-rio; es-pé-cie; 
D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos; 

mei-os; si-tua-ção; as-sim; 
E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-o-

res; ab-sur-da-men-te. 
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07. Com o uso do verbo preferir, é correta a 
regência verbal em: 
A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida. 
B) É preferível ler do que assistir a jogos na 

televisão. 
C) Marília prefere mais carne assada do que a 

peixe. 
D) Marília prefere mais carne assada à peixe. 
E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar 

tanto calor. 
 

08. Quanto à análise morfossintática dos termos, 
assinale a alternativa correta. 
A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/ 

sujeito. 
B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal; 
C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/ 

adjunto adverbial de modo. 
D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto 

direto. 
E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial. 
 
09. Quanto à classificação das orações, é correto 
afirmar: 
...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo; 
...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há 
muito tempo – 3º parágrafo são: 
A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de 

causa. 
B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e 

explicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 

oração coordenada sindética explicativa. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração coordenada sindética conclusiva. 
E) Orações subordinadas substantivas predicativa e 

objetiva direta. 
 

10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar 
que: 
A) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos uniformes. 
B) As formas verbais soltando, morrendo e 

cantando são formas verbais no particípio. 
C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma 

conjunção integrante. 
D) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos substantivados. 
E) As palavras: mas, os, seus, dos – são 

monossílabos átonos. 
 
11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e 
chegarem”, no 7º parágrafo são: 
A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo e 2ºestá no 
futuro do presente; 

B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do 
imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do 
subjuntivo; 

C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do 
presente do indicativo e o 2º, no presente do 
subjuntivo; 

D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da 
mesma conjugação, no presente do indicativo; 

E) Os dois são regulares de conjugações diferentes, 
no futuro do subjuntivo. 

 
12. Encontramos no texto: 
I.  Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo; 
II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo; 
III. Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta “que se pudesse chegar tão facilmente” – 
no 5º parágrafo.  

 
Quanto à classificação, é correto afirmar: 
A) Somente a I está correta. 
B) A I e a II estão corretas. 
C) A I, a II e a III estão corretas. 
D) Nenhuma está correta. 
E) Todas estão corretas. 
 
13. Está correta a regra de acentuação em: 
A) Tão e Só. 
B) Porém e amá-la. 
C) Pátria e espírito. 
D) Própria e fúlgidos. 
E) Não se acentuam mais as palavras proparoxí-

tonas. 
 

14. A primeira oração do texto classifica-se como: 
A) Oração Subordinada Principal. 
B) Oração Coordenada Sindética. 
C) Oração Principal. 
D) Oração Coordenada Assindética. 
E) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 
15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os 
tempos verbais esteja correta. 
A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma. 
B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se 

atrasava tanto. 
C) Entra, Flávia, mas não fechas a porta. 
D) Quando você vim, por favor, avisa-nos. 
E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto 

ao horário. 
 
16. Assinale a alternativa em que todos os 
Municípios são limítrofes com o Município de 
Quixadá: 
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. 
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. 
C) Quixeramobim, Jaguaretama, Russas e Ibareta-

ma. 
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. 
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama. 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
A) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. 
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Nossa Senhora Aparecida. 
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
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D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz 
parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do 
Município de Quixadá. 

 
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, marque a alternativa correta: 
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Henrique Façanha. 
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a 
Sagrada Família. 

 
19. Sobre o Município de Quixadá, é correto 
afirmar: 
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Marcelo Duarte. 
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da 

arquitetura antiga do Município de Quixadá. 
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Santa Rita. 
 
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a 
alternativa correta: 
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são 

acidentes geográficos do Município de Quixadá. 
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do 

Município de Quixadá. 
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri. 
D) O Município de maior extensão territorial, 

limítrofe com o Município de Quixadá é o 
Município de Ibaretama.  

E) O Município de Quixadá foi desmembrado do 
Município de Banabuiú. 

 
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o 

Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao 
Município de Quixadá. 

B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o 
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de 
Quixadá. 

C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 
1911, o Município aparece constituído de 4 
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo 
Estevão e São Francisco da Califórnia. 

D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o 
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de 
Quixadá. 

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de 
outubro de 1950, o Município aparece 
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de 
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, 
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da 
Califórnia. 

 
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de 

dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul 
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá 
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a 
denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-
se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se 
Floriano. 

B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de 
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a 
denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a 
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominar-
se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama 
e Água Boa a denominar-se Rinaré. 

C) No quadro fixado para vigorar no período de 
1939-1943, o Município é constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água 
Boa,ex-Boa Água, Caiçarinha, Choró, 
Estevão,ex-Serra do Estevão, Custódio, 
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, 
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará. 

D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 
1950, o Município aparece constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), 
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama 
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-
Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará. 

E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, 
o Distrito de Cacimba Nova, passou a 
denominar-se Dom Maurício. 

 
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 

1963, desmembra do Município de Quixadá o 
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de 
Município. 

B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: 
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará. 

C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro 
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os 
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, 
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom 
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples 
Distrito). 

D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1968, o Município é constituído de 13 
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró, 
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
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Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá 
e Tapuiará. 

 
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro 

de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e 
Juá e anexados ao Município de Quixadá. 

B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 
1995, o Município é constituído de 11 distritos: 
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, 
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama, 
São Bernardo, São João dos Queirozes e 
Tapuiará. 

C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro 
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de 
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, 
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, 
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, 
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte 
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, 
Planalto Universitário, Putiú, São João e 
Triângulo. 

 
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 
2010, qual a posição no ranking do Estado do 
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se 
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano? 
A) 13ª posição. 
B) 15ª posição. 
C) 14ª posição. 
D) 16ª posição. 
E) 17ª posição. 
 
26. Em conformidade com a Lei Complementar n. 
001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o 
novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Quixadá, responda a alternativa 
correta. São direitos assegurados aos servidores 
municipais da administração pública, direta, 
autárquica e fundacional: 
A) Vencimento base inferior ao salário mínimo 

nacional, dependendo da jornada de trabalho. 
B) Décimo quarto vencimento com base na 

remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do 
trabalho diurno. 

D) Repouso semanal não remunerado. 
E) Política de recursos humanos, que garanta 

reciclagem periódica e incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional. 

27. Assinale a alternativa correta no que se refere 
aos vencimentos e remuneração da Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em 
Lei. 

B) O servidor, dependendo do caso, receberá a 
título de vencimento, importância inferior ao 
salário mínimo. 

C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo 
acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, pode ser 
redutível. 

E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

 
28. Marque a única alternativa correta no que se 
refere às vantagens da Lei Complementar n. 001, 
de 23 de Novembro de 2007. 
A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao 

servidor a vantagem da Indenização. 
B) As gratificações e os adicionais incorporam-se 

ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em Lei. 

C) As vantagens pecuniárias serão computadas e 
acumuladas para efeito de concessão de 
qualquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 

D) As indenizações se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito. 

E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos 
servidores as vantagens de gratificações e 
adicionais. 

 
29. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere à ajuda de custo, contida na Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 

do servidor conforme se dispuser em 
regulamento, podendo exceder a importância 
correspondente a 3(três) meses. 

B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que 
se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude 
de mandato eletivo. 

C) Não será concedida ajuda de custo àquele que, 
não sendo servidor do município for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicilio. 

D) A ajuda de custo destina-se a compensar as 
despesas de instalação do servidor que no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em 
nova sede, com mudança de domicilio em 
caráter permanente. 

E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez) 
dias. 
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30. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere às diárias e indenizações de transporte, 
contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de 
Novembro de 2007. 
A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território municipal ou para o exterior, fará jus 
a passagens e diárias destinada a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, 
conforme dispuser em regulamento. 

B) O servidor que receber diárias e não se afastar 
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta) 
dias. 

C) Na hipótese do servidor retornar à sede em 
prazo menor do que o previsto para seu 
afastamento, não precisa restituir as diárias 
recebidas em excesso. 

D) Não será concedida indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para 
execução de serviços externos, por força das 
atribuições do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

31. Sobre o Código de Ética Profissional da 
Fisioterapia, analise as afirmativas e marque V para 
Verdadeira e F para Falso.  
(    ) O fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional 

solicitado para cooperar em diagnóstico ou 
orientar tratamento considera o cliente 
como permanecendo sob os cuidados do 
solicitante. 

(    ) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional 
comunicam ao Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional recusa 
ou demissão de cargo, função ou emprego, 
motivada pela necessidade de preservar os 
legítimos interesses de suas profissões. 

(    ) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional 
zelam pelo cumprimento das exigências 
legais pertinentes a substâncias 
entorpecentes e outras de efeitos análogos, 
determinantes de dependência física ou 
psíquica. 

(    ) É dever do fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional, dentre outros, pertencer a 
uma entidade associativa da respectiva 
classe nacional, de caráter cultural e/ou 
sindical, da jurisdição onde exerce sua 
atividade profissional. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
A) V, V, F, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, V, F. 
E) V, F, V, F. 
 
 

32. Os músculos são tecidos formados de fibras e 
células, e, devido a muitas de suas propriedades, 
desempenham funções de sustentação, locomoção, 
fornecimento de calor em homeotermos, pressão 
sanguínea (batimentos do coração), além de 
conferir forma ao corpo. Com relação às 
propriedades do músculo esquelético, é correto 
afirmar: 
A) A extensibilidade do músculo é determinada pelo 

tecido fibroso encontrado no perimísio e epimísio 
que o cerca. 

B) Irritabilidade é a capacidade do músculo 
responder a uma estimulação. 

C) A média de contratilidade, para todos os 
músculos, é de cerca de 30% do comprimento 
de repouso. 

D) Elasticidade é a capacidade do músculo alongar-
se além do comprimento de repouso. 

E) O estresse faz com que o tônus de alguns 
músculos diminua, causando a sensação de 
tensão muscular. Quando a pessoa se encontra 
nesse estado, ela gasta muito menos energia do 
que o normal, por isso se sente muito cansada. 

 
33. As articulações sinoviais realizam a 
comunicação entre uma extremidade óssea e outra, 
garantindo-lhe movimento, e são compostas de 
cartilagem que revestem as extremidades ósseas, 
ligamentos, líquido sinovial, cápsula articular. 
Assinale a alternativa correta, em relação às 
articulações sinoviais. 
A) O tecido sinovial tem limitada capacidade de 

regeneração, provavelmente associado ao baixo 
suprimento sanguíneo. 

B) A reação natural à intensificação do processo 
inflamatório intrarticular é o aumento da 
concentração de ácido hialurônico. 

C) A membrana sinovial provê revestimento de 
baixa fricção, produz ácido hialurônico, participa 
do transporte de nutrientes para o espaço 
intrarticular e auxilia na manutenção da 
estabilidade articular. 

D) Em uma articulação imobilizada, após o 
sofrimento do tecido por estresse, o processo de 
reparação é preenchido por tecido conjuntivo 
rico em cartilagem. 

E) O movimento das articulações depende, 
essencialmente, da forma das superfícies que 
entram em contato e dos meios de união que 
podem limita-lo. Quando uma articulação realiza 
movimentos apenas em torno de um eixo (1 grau 
de liberdade) dar-se o nome de articulação 
biaxial. 

 
34. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) as doenças obstrutivas pulmonares 
crônicas vêm apresentando alto índice de óbito e, 
ainda, segundo esta agência de saúde, as 
alterações das vias aéreas, no decorrer do tempo, 
mostram um maior nível de gravidade, refletindo na 
redução da atividade física, que interfere nas 
atividades da vida diária e no número de 
internações decorrentes do agravamento do quadro 
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sintomatológico. Analise as afirmativas e assinale a 
opção correta. 
I. A vibração manual na DPOC deve ser utilizada 

sob monitorização auscultatória e a tapotagem 
no enfisema deve ser utilizada, para estimular a 
musculatura brônquica e provocar 
broncoespasmos.  

II. Tosse noturna acompanhada de dispneia está 
relacionada com insuficiência ventricular 
esquerda.  

III. A tosse explosiva provoca um grande gasto 
energético, aumentando a dispneia e a 
percepção subjetiva de fadiga, o que se sabe é 
prejudicial ao paciente com DPOC. 

IV. Pacientes que apresentam tórax em tonel com 
alterações musculares estruturadas se 
beneficiam integralmente dos exercícios de 
alongamento e relaxamento muscular.  

Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
35. Para Tavares et al (2013), a atuação do 
fisioterapeuta no tratamento das consequências da 
hanseníase é de fundamental importância, desde a 
prevenção até a reabilitação do paciente, visto que 
o fisioterapeuta é apto para utilização de recursos 
que auxiliam no processo de reparo de úlceras, 
prevenção de deformidades e amputações, 
fortalecimento muscular e sendo capaz de estimular 
este paciente às novas condições físicas. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta: 
A) As contraindicações para realização de 

exercícios ativos em pacientes com hanseníase 
são neurite aguda, mão reacional, traumatismo e 
úlcera.  

B) O atendimento fisioterapêutico em hanseníase 
constitui uma formação ampla, tendo como 
enfoque, apenas, o processo de reabilitação, 
enquanto os cuidados gerais, relatando e 
orientando a comunidade em geral sobre a 
doença e suas respectivas complicações devem 
ser realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde. 

C) Num processo de avaliação neurológico em 
membros inferiores, o principal nervo acometido 
pelo bacilo de hansen é o nervo tibial anterior, 
podendo acarretar em déficit motor, sensitivo e 
autonômico. 

D) Os déficits sensitivos, motores e autonômicos, 
resultam em uma necrose neuropática com 
quadro de formação de ulceração palmar. Sem 
tratamento adequado as úlceras podem se 
tornar infectadas, evoluindo, assim, pra uma 
osteomielites, reabsorções ósseas e progredir a 
uma amputação.  

E) A fisioterapia tem como objetivo principal nos 
processos ulcerativos o aumento no período de 
cicatrização. 

 

36. Durante a infecção pelo HIV o sistema imune se 
torna disfuncional devido à coexistência de uma 
imunodeficiência associada à hiperatividade imune, 
com a produção e ativação desregulada de 
citocinas. Esses mecanismos explicam na 
atualidade, o desenvolvimento de manifestações 
reumatologicas associadas ao HIV. Entre essas 
manifestações estão as artrites.  As articulações 
mais comuns acometidas por artrite secundária ao 
vírus HIV são: 
A) Ombros, cotovelos e tornozelos. 
B) Joelhos, tornozelos e punhos. 
C) Quadris, joelhos e punhos. 
D) Articulações interfalangeanas, úmero-ulnar e 

quadril. 
E) Joelhos, ombros e cotovelos. 
 
37. A crioterapia pode ser definida como a terapia 
pelo frio ou terapia fria; abrange uma grande 
quantidade de técnicas específicas que utilizam o 
frio com o objetivo terapêutico de retirar calor do 
corpo. São contra indicações para uso da 
crioterapia: 
A) Distrofia simpático-reflexa, restrição da área do 

trauma, fenômeno de Reynaud. 
B) Gota, traumas agudos, entorses articulares. 
C) Fenômeno de Reynaud, gota, entorses 

articulares. 
D) Contenção do processo inflamatório e do edema, 

luxações. 
E) Fenômeno de Reynaud, distrofia simpático-

reflexa, gota, feridas abertas. 
  
38. A Eletroterapia consiste no uso de correntes 
elétricas dentro da terapêutica. Os aparelhos de 
eletroterapia utilizam uma intensidade de corrente 
muito baixa, são miliamperes e microamperes. O 
uso terapêutico da corrente elétrica está indicado 
para: 
I. Controle da dor aguda e crônica. 
II. Redução de edema. 
III. Redução de espasmo muscular. 
IV. Minimização de atrofia por desuso; 
 
Está correto afirmar: 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas I, III, IV. 
C) I, II, III, IV. 
D) Apenas I, IV. 
E) Apenas II e III. 
 
39. Dentro do conjunto de manifestações que 
caracterizam os transtornos mentais, ocorrem 
alterações na estrutura corporal e no movimento. 
Sobre a intervenção do fisioterapeuta no campo da 
saúde mental, segundo Mannrich (2014) 
destacamos, EXCETO:  
A) A abordagem e o tratamento do paciente 

psiquiátrico devem ser estabelecidos com base 
em suas deficiências, observadas pelas 
limitações impostas pelos sintomas da doença e 
de forma interdisciplinar, visando o potencial de 
recuperação e inclusão social, mantendo sua 
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capacidade funcional e independência para 
atividades da vida diária (AVD). 

B) O fisioterapeuta deve ter estratégias 
individualizadas para o atendimento dos 
pacientes agudos, enquanto que para os 
pacientes crônicos, a estratégia deve ser 
coletiva. 

C) Para minimizar os efeitos da deficiência física, 
produzidas pelo transtorno mental, são utilizadas 
algumas técnicas de reabilitação física, visando 
intervir nas limitações impostas pela própria 
degeneração física causada pela utilização 
crônica de medicação neuroléptica para o 
controle da doença. 

D) É fator importante à compreensão do 
fisioterapeuta sobre o quadro clínico e a relação 
neuroendócrina do distúrbio apresentado, bem 
como os efeitos da medicação utilizada para o 
equilíbrio e estabilização do paciente.   

E) A abordagem do paciente com transtorno mental 
no tratamento fisioterapêutico é, 
fundamentalmente, estabelecida por cooperação 
e comunicação do próprio paciente e por vezes 
da família. 

 
40. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - 
NASF constituídos por equipes compostas por 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 
atuam em parceria com os profissionais das 
Equipes Saúde da Família – ESF. São ações de 
responsabilidade de todos os profissionais que 
compõem os NASF, a serem desenvolvidas em 
conjunto com as Equipes de Saúde da Família – 
ESF: 
I. Atuar, de forma integrada e planejada, nas 

atividades desenvolvidas pelas ESF e de 
internação domiciliar, quando estas existirem, 
acompanhando e atendendo a casos, de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos. 

II. Promover a gestão integrada e a participação dos 
usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde. 

III. Acolher os usuários e humanizar a atenção. 
 
Estão corretas as assertivas: 
A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) Apenas a III. 
E) I, II e III. 
 
41. Sobre a utilização de exercícios em pacientes 
queimados, é correto afirmar: 
A) O exercício diminui a tensão no tecido, 

direcionando a reestruturação do colágeno.  
B) Os exercícios realizados aumentam a circulação 

de forma insuficiente para aumentar a 
oxigenação tecidual e facilitar a cicatrização.  

C) A tensão excessiva promovida pelo exercício no 
tecido neoformado facilita a produção de 
colágeno e auxilia a cicatrização.  

D) O exercício promove tensão no tecido, 
direcionando a reestruturação do colágeno. 

E) A intervenção fisioterapêutica neste tipo de lesão 
é de pouca importância, no que se refere à 
diminuição das sequelas deixadas pela lesão. 

 
42. A gravidez é um período no qual ocorrem 
alterações físicas e emocionais, com o intuito de 
adaptar a mulher à sua nova condição de gestante. 
Entre essas modificações, estão alterações 
hormonais, musculoesqueléticas, cardiovasculares, 
respiratórias, tegumentares, nervosas, 
gastrointestinais e urogenitais. Fazem parte da 
atuação fisioterapêutica na gestação: 
I. Prevenção e tratamento de dores lombares muito 

comuns. 
II. Prevenção de lesões do assoalho pélvico e 

infecção urinária. 
III. Proporciona à gestante conscientização corporal 

quanto as suas alterações fisiológicas e 
posturais. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
A) I, II e III. 
B) Apenas a I. 
C) Apenas a II. 
D) Apenas a I e III. 
E) Apenas a II e III. 
 
43. Conhecida como a doença da modernidade, o 
fenômeno LER/DORT tem causado inúmeros 
afastamentos do trabalho, cuja quase totalidade 
evolui para incapacidade parcial e, em muitos 
casos, para a incapacidade permanente, com 
aposentadoria por invalidez. Sobre o assunto, 
assinale a informação INCORRETA: 
A) Os discos intervertebrais são estruturas 

praticamente desprovidas de nutrição sanguínea 
e o aumento em sua pressão interna reduz a 
nutrição do mesmo promovendo uma 
degeneração desta estrutura, sendo que seu 
comprometimento estrutural é maior quando 
comparado à postura em pé. 

B) Em uma tarefa onde as principais ações se dão 
com deslocamento de matérias entre diferentes 
níveis, não é possível qualquer planejamento 
para melhorias no layout dos postos e 
consequente redução da carga física e postural 
sem o prévio conhecimento da antropometria 
dos funcionários. 

C) O "diagnóstico precoce", segundo o conceito 
adotado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é a detecção de distúrbios dos 
mecanismos compensatórios e homeostáticos, 
enquanto ainda permanecem reversíveis 
alterações bioquímicas, morfológicas e 
funcionais. 

D)  O fisioterapeuta, no âmbito da sua atuação 
profissional é, competente para elaborar e emitir 
parecer, atestado ou laudo pericial indicando o 
grau de capacidade ou incapacidade funcional, 
com vistas a apontar competências ou 
incompetências laborais (transitórias ou 
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definitivas), mudanças ou adaptações nas 
funcionalidades (transitórias ou definitivas) e 
seus efeitos no desempenho laboral. 

E) Doenças osteomusculares podem surgir em 
decorrência de um acidente específico ou de 
maneira lenta, não sendo facilmente 
reconhecida a relação com o trabalho, a qual, 
muitas vezes, é atribuída à idade e a fatores 
individuais ou hereditários. 

 
44. Com o envelhecimento populacional, advêm 
alterações fisiológicas que podem estar associadas 
a patologias crônicas e degenerativas, conduzindo 
a déficits funcionais e declínio da mobilidade. O 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresenta uma 
alta incidência nos países industrializados onde é 
apontado como uma das principais causas de 
incapacidade. Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
I. A fraqueza muscular tem sido reconhecida como 

fator limitante de pacientes pós-AVC e é refletida 
pela incapacidade de gerar força muscular em 
níveis normais. 

II. Imediatamente após o AVC há perda do tônus 
muscular referido como paralisia flácida. 

III. Indivíduos que sofreram AVC apresentam uma 
reduzida capacidade aeróbica em relação a 
indivíduos saudáveis com idade similar. 

Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a I e II estão corretas. 
C) II está errada. 
D) Apenas a I e III estão corretas. 
E) Apenas a III está errada. 
 
45. Sobre a utilização de exercícios em pacientes 
queimados, é correto afirmar: 
A) O exercício diminui a tensão no tecido, 

direcionando a reestruturação do colágeno.  
B) Os exercícios realizados aumentam a circulação 

de forma insuficiente para aumentar a 
oxigenação tecidual e facilitar a cicatrização.  

C) A tensão excessiva promovida pelo exercício no 
tecido neoformado facilita a produção de 
colágeno e auxilia a cicatrização.  

D) O exercício promove tensão no tecido, 
direcionando a reestruturação do colágeno. 

E) A intervenção fisioterapêutica neste tipo de lesão 
é de pouca importância, no que se refere à 
diminuição das sequelas deixadas pela lesão. 

 
46. Analise as seguintes afirmativas sobre o 
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.  
I. Refere-se a um acordo de colaboração, firmado 

entre entes federativos com a finalidade de 
organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada.  

II. Tem como finalidade garantir a integralidade da 
assistência aos usuários.  

III. Suas normas e fluxos serão pactuados pela 
Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à 
Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua 
implementação.  

A análise permite concluir que:  
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas a afirmativas III está correta.  
D) Apenas a afirmativa II está correta. 
E) Todas as afirmativas estão erradas. 
 
47. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências, marque a resposta correta. 
I. Mediante justificativa técnica e de acordo com o 

pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas portas de 
entrada às ações e serviços de saúde, 
considerando as características da região de 
saúde. 

II. Os serviços de atenção hospitalar e os 
ambulatoriais especializados, entre outros de 
maior complexidade e densidade tecnológica, 
serão referenciados pelas portas de entrada 
exclusivamente de atenção primária e de 
atenção de urgência e emergência. 

III. O acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da 
gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com 
proteção especial, conforme legislação vigente. 

IV. A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades e com a necessidade de 
assistência integral à sua saúde, de acordo com 
disposições do Ministério da Saúde. 

Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) I, II e III estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) II, III e IV estão corretas. 
E) II e IV estão corretas. 
 
48. Uma das características exigidas para o bom 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
a orientação do fluxo de usuários, na Rede de 
Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta, quanto ao princípio do SUS que 
melhor define essa premissa. 
A) Integralidade. 
B) Regionalização. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Participação popular. 
 
49. A Portaria GM/MS nº 204/2007estabelece que o 
financiamento e a transferência dos recursos 
federais destinados ao custeio das ações e dos 
serviços de saúde passam a ser organizados e 
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transferidos na forma de blocos de financiamento. 
Sobre o assunto é correto afirmar que:  
A) O bloco de financiamento para Gestão do SUS 

destina-se aos recursos provenientes das 
Emendas Parlamentares para construção, 
reforma ou ampliação de serviços. 

B) O bloco de financiamento para a Vigilância em 
Saúde é constituído por dois componentes: 
componente da vigilância epidemiológica e 
ambiental em saúde e componente da vigilância 
sanitária. 

C) O bloco da Assistência Farmacêutica abrange 
dois componentes: básico da assistência 
farmacêutica; estratégico da assistência 
farmacêutica, ficando os medicamentos de 
dispensação excepcional no bloco da Atenção 
Básica. 

D) O bloco de financiamento para atenção básica é 
composto do PAB fixo e PAB variável e 
medicamentos de dispensação excepcional. 

E) O bloco de financiamento para a Vigilância 
Epidemiológica é constituído por dois 
componentes: componente da Vigilância em 
Saúde Ambiental e componente da Vigilância 
em Saúde Mental. 

 
50. No que se refere à Relação Nacional de Ações 
e Serviços de Saúde – RENASES, analise as 
afirmativas abaixo.  
I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão adotar relações específicas e 
complementares de ações e serviços de saúde.  

II. A cada três anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.  

III. A RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.  

 
Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) Somente a afirmativa I está correta.  
B) Somente a afirmativa II está correta.  
C) Somente a afirmativa III está correta.  
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


