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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FISIOTERAPEUTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

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

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

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

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

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.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa 

do Windows 8: 

 

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por arquivos pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+W. 

II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por configurações pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+F. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Windows 8: 

 

I. O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu 

aplicativo para ler correio eletrônico chama-se 

Email. 

II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura 

e instalações de aplicativos testados, aprovados e 

garantidos pela Microsoft como funcionais e livres 

de spywares ou adwares. 

III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas 

pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é 

pelo atalho Ctrl+Alt+Esc. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e 

atalhos do MS Word: 

 

I. Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir 

ou esconder sua barra de ferramentas. 

II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar 

o atalho Ctrl+Shift+C. 

III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos 

Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com 

que o texto não apareça na tela nem na impressão. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas o itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o itens I e III são verdadeiros. 

 

 
 

19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário digitou a fórmula 

=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193. 

II. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário também poderá utilizar 

=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também 

obterá o mesmo resultado de 193. 

III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula 

=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após 

teclar Enter será igual a 5. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Os itens II e III são falsos. 

 

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na 

internet, URL, Links e Sites: 

 

I. Cookies são arquivos de textos criados pelo 

servidor Web e enviado como resposta ao acesso a 

uma determinada página pelo cliente. 

II. Como os sites consultam livremente o diretório de 

cookies eles podem representar uma 

vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário. 

III. Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

conhecido como URL.  

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

INFORMÁTICA                                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Quando o ultra som penetra no corpo, o efeito das 

vibrações move todas as partículas interna e 

estimula a reabsorção do líquido inflamatório. A 

ultrassonografia transmite energia ao tecido que 

atravessa produzindo calor, aumentando a 

permeabilidade da membrana celular que permite 

a entrada de nutrientes e a eliminação de resíduos.  

 

Marque a alternativa que contém as corretas contra 

indicações para o aparelho supracitado. 

(A) Artrose; Capsulite; Osteoporose.  

(B) Bursite; Artrose; Veias Varicosas. 

(C) Flebite e tromboflebite; prótese articular; gravidez.  

(D) Tendinite; Capsulite; Bursite. 

 

22) A absorção de energia sonora é maior nos tecidos 

com quantidades maiores de proteínas e menor 

conteúdo de água.  

Sabendo disso, marque a alternativa que contém o 

elemento com o maior nível de absorção de ondas 

ultrassônicas. 

 

(A) Sangue. 

(B) Nervo. 

(C) Músculo. 

(D) Osso. 

 

23) Para que as ondas ultrassônicas alcancem tecidos 

ósseos é preciso regular a frequência do aparelho 

corretamente, uma vez que a profundidade de 

penetração do tecido é determinada por essa 

variável e não pela intensidade. Existem estudos 

sobre o uso de ultra-som terapêutico para fratura 

da tíbia que demonstram uma redução do tempo de 

consolidação de 35/40%, com um tempo de 

aplicação de 2-3 horas por dia.  

 

Qual seria a correta frequência para tornar o tratamento 

supracitado real e efetivo? 

(A) 1 MHz 

(B) 2 MHz 

(C) 3 MHz 

(D) 4 MHz 

 

 

 

 

 

 
 

24) A termoterapia é um recurso terapêutico utilizado 

no processo de reabilitação que, através de fontes 

de calor de origem química, elétrica, magnética e 

mecânica, aumentam a agitação molecular e 

consequentemente o metabolismo também. 

Através do calor, conseguimos aumentar a 

velocidade metabólica, a excreção de dejetos, a 

vasodilatação para o aumento do aporte de 

oxigênio, a diminuição na contração muscular, a 

diminuição da resistência elástica e viscosa da 

musculatura, diminuindo o risco de rompimento 

das estruturas elásticas como músculos, tendões e 

ligamentos, além do aumento da capacidade de 

suportar maiores cargas nas articulações, uma vez 

que o calor aumenta a produção de líquido sinovial, 

hidratando a cartilagem hialina tornando-a mais 

resistente em absorver cargas.  

 

Marque a alternativa que contém somente recursos 

terapêuticos de calor. 

(A) Compressa de água fria; acupuntura; lâmpada 

infravermelha.  

(B) Ultra-som; lâmpada infravermelha; compressas 

quentes úmidas.  

(C) Massoterapia; laser terapêutico; compressa d’água. 

(D) Laser terapêutico; equoterapia; lâmpada 

infravermelha. 

 

25) A crioterapia pode ser definida como a terapia pelo 

frio. Esse tipo de processo terapêutico abrange 

uma grande quantidade de técnicas específicas que 

utilizam o frio nas formas, líquida (água), sólido 

(gelo) e gasosa (gases) com o objetivo de retirar 

calor do corpo. 

 

Todas as alternativas abaixo contém recursos 

terapêutico crioterápicos disponíveis ao fisioterapeuta, 

EXCETO: 

(A) Banho imersivo em água gelada. 

(B) Ondas Curtas. 

(C) Crioestimulação. 

(D) Spray de Gelo. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) A retirada de calor do corpo tem por objetivo 

induzir os tecidos a um estudo de hipotermia, para 

favorecer a redução da taxa metabólica local.  

 

Os efeitos fisiológicos do frio no corpo humano são, 

EXCETO: 

(A) Lentidão do fluxo sanguíneo local. 

(B) Vasoconstrição 

(C) Analgesia 

(D) Aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos.  

 

27) O termo Laser significa amplificação da luz por 

emissão estimulada de radiação. É um recurso da 

fototerapia que vêm sendo utilizado pela 

fisioterapia por produzir um efeito anti-

inflamatório, analgésico, estimulante celular e 

modulador do tecido conjuntivo na regeneração e 

na cicatrização de diferentes tecidos.  

 

Quais são as contra indicações absolutas para a 

aplicação do Laser terapêutico? 

(A) Edemas; região de gônadas. 

(B) Cicatrizes pós-traumáticas; lesões nervosas 

periféricas. 

(C) Região ocular; gônadas.  

(D) Feridas abertas e úlceras; gestantes. 

 

28) Para trabalhar com um paciente dentro d’água é 

preciso entender que, quanto maior a imersão do 

paciente maior será a pressão hidrostática agindo 

sobre ele.  

 

Os efeitos da pressão hidrostática no corpo humano são, 

EXCETO: 

(A) A pressão hidrostática facilita o retorno venoso e 

diminui o edema. 

(B) A pressão hidrostática aumenta a compressão 

articular e diminui a instabilidade. 

(C) A pressão hidrostática dificulta a locomoção do 

paciente dentro d’água.  

(D) A pressão hidrostática faz com que o paciente 

perceba-se mais pesado.  

 

29) É correta afirmar que, o centro de gravidade do 

corpo humano fica localizado à frente de L2 e atrás 

do umbigo. Contudo, na hidroterapia, o 

fisioterapeuta precisa raciocinar não mais com as 

variáveis relacionadas ao centro de gravidade 

corporal, mas com o centro de flutuação do corpo 

no ambiente aquático.  

 

Pensando nisso e usando de seus conhecimentos, qual é 

a localização do centro de flutuação do corpo humano? 

(A) Centro do tórax, representado pelos pulmões. 

(B) Região baixa abdominal, representado pelo 

intestino.  

(C) Região femoral, representado pelos músculos do 

quadríceps. 

(D) Região dos joelhos, representado pela articulação 

fêmoro-tibial.   

 

30) Os efeitos do ambiente aéreo sobre o corpo 

humano são diferentes dos efeitos aquáticos sobre 

o mesmo corpo. Por causa disso, o fisioterapeuta 

precisa entender quais são as respostas fisiológicas 

imediatas dos indivíduos uma vez que a 

hidroterapia fizer parte do plano terapêutico de 

seus pacientes.  

 

Marque a alternativa que não corresponde a uma 

resposta normal do corpo humano dentro do ambiente 

aquático. 

(A) Aumento da pressão cardíaca. 

(B) Aumento da diurese.  

(C) Aumento do calibre de vasos sanguíneos 

periféricos.  

(D) Aumento do esforço ao movimentar-se.  

 

31) A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 

(TENS, do inglês Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation) é uma técnica eletroterápica 

comumente utilizada na fisioterapia, faz uso de um 

pequeno dispositivo elétrico que controla a 

intensidade dos estímulos a serem aplicados, 

enquanto pequenos eletrodos colados à pele na 

região de tratamento fazem com que a corrente 

chegue até o tecido alvo.  

 

Usando de seus conhecimentos e prática profissional, 

escolha a alternativa com o objetivo pelo qual a TENS é 

rotineiramente utilizada dentro da fisioterapia. 

(A) Corrente indutora de contração muscular. 

(B) Corrente geradora de movimentação assistida.  

(C) Corrente analgésica. 

(D) Corrente iniciadora de reações térmicas.  

 

 

 

 



 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA                                                                                                                     Página 9 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

32) Marque a alternativa com os parâmetros mais 

indicados para cumprir a função de analgesia a 

partir da utilização da Estimulação Elétrica 

Nervosa Transcutânea. 

 

(A) TENS, com frequência de 1MHz e intensidade de 

1W/cm² 

(B) TENS, com frequência de 100Hz e duração de pulso 

<100useg. 

(C) FES, com frequência >100Hz e duração de pulso de 

80useg. 

(D) Corrente Russa, com frequência de 50Hz, tempo 

ON de 5’ e tempo OFF de 2’. 

 

33) Marque a alternativa que contém a correta teoria 

do mecanismo fisiológico de analgesia ao utilizar a 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea.  

 

(A) Os estímulos elétricos da TENS são processados 

pelos baroceptores do seio aórtico e, ao atingir o 

tronco encefálico, são convertidos em estímulos de 

vibração. 

(B) A estimulação elétrica é dissipada por toda derme 

e epiderme. Os proprioceptores reconhecem o 

estimulo e ascendem uma informação que entrega 

percepção dolorosa ao tálamo, e este, por sua vez, a 

entrega ao córtex sensitivo primário no formato de 

nocicepção.  

(C) Os impulsos da TENS são transmitidos através de 

fibras de grosso calibre, que são de rápida 

velocidade, já os estímulos da dor são transmitidos 

através de fibras finas, que são lentas. Desta forma, 

os estímulos elétricos chegam primeiro ao corno 

posterior da medula, impedindo que os estímulos 

da dor passem para o tálamo.  

(D) É no cérebro que tudo acontece. A estimulação 

nervosa transcutânea ganha acesso aos receptores 

exteroceptivos e dissipam informações diretas ao 

encéfalo que conseguem anular as sensações 

dolorosas através de mediadores orgânicos 

geradores de potenciais de ação analgésicos.  

 

34) A cinesioterapia é a ciência que abrange o 

tratamento dos sistemas neuromusculoesquelético 

e circulatório por meio do movimento ou do 

exercício. Os exercícios chamados de PASSIVOS são 

utilizados apenas quando o paciente não está apto 

a mobilizar ativamente um segmento do corpo, e 

tem o objetivo de, EXCETO: 

 

(A) Prevenir contraturas musculares. 

(B) Manter a elasticidade muscular. 

(C) Manter a nutrição da cartilagem. 

(D) Hipertrofiar a musculatura antagonista.  

 

35) Dentro da cinesioterapia, os exercícios ativos são 

realizados voluntariamente pelo paciente, dentro 

da amplitude de movimento livre, com a contração 

do grupo ou grupos musculares em questão 

devendo, portanto, esta musculatura estar apta 

para a contração ativa. Os objetivos são: 

 

(A) Estimular a área sensitiva primária do cérebro, 

exacerbar a propriocepção e gerar conforto. 

(B) Manter a amplitude de movimento, desenvolver 

coordenação motora e aumentar a força, massa, 

potência e resistência muscular. 

(C) Diminuir o Ph intra-articular, melhorar a 

performance em exercícios de força e otimizar o 

funcionamento do sistema respiratório. 

(D) Facilitar o deslocamento do paciente de um lugar 

para o outro, otimizar as atividades diárias e 

qualificar o sono.  

 

36) A doença Osteoartrítica é desencadeada por 

diversos fatores, dentre estes, os fatores 

metabólicos e hormonais podem estar, em algum 

momento, provocando alterações no metabolismo 

cartilaginoso. Marque a alternativa correta que 

pode estar relacionada a estes fatores e 

influenciando no desenvolvimento da 

Osteoartrose. 

 

(A) Agentes anabólicos como a IL-1 e IL-6 influenciam 

na quebra do líquido sinovial. 

(B) A Plasmina é a principal citocina que interfere na 

ação catabólica, podendo ser inibida pela reação 

catabólica da TGF. 

(C) Os condrócitos são a maior fonte de enzimas 

degradadoras na Osteoartrose, liberando 

metaloproteínas. 

(D) Os condroblastos fagocitam os agentes 

histoquímicos geradores de instabilidades 

articulares, melhorando o condicionamento.  
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37) As condutas fisioterapêuticas abaixo são exemplos 

corretos de tratamentos para osteoartrose, 

EXCETO: 

 

(A) Alongamento dos músculos compressores 

articular. 

(B) Movimentação Passiva. 

(C) Imobilização total da articulação. 

(D) Compressa de gelo.  

 

38) A Osteoartrose apresenta fases de 

desenvolvimento, sendo algumas assintomáticas, 

porém, já com repercussões que elucidam um 

diagnóstico de doença articular degenerativa. 

Marque a alternativa correta que caracteriza a 

doença osteoartrítica e que seja diagnóstico 

diferencial.  

 

(A) A fase de esclerose é justificada pelo aumento de 

densidade cartilaginosa superficial, aumentando a 

luminosidade tecidual pelos exames de imagem. 

(B) O nódulo de Bouchard é uma característica 

simétrica da osteoartrose e está presente nas IFD. 

(C) As Espondiloartrose cervicais mais comuns 

ocorrem ao nível de C5 e C6, comprometendo as 

funções de abdução de ombro e flexão de cotovelo. 

(D) As osteoartrites denominam-se desta forma por 

serem acometimentos ósseos ocasionados por 

supostas inflamações dentro ou fora da articulação 

alvo.  

 

39) Em relação a Artrite Reumatóide, marque a 

alternativa correta: 

 

(A) O HDL-DR4 apresenta bom prognóstico e menor 

deformidade articular. 

(B) É uma doença simétrica que leva ao amolecimento 

sinovial e subluxações articulares. 

(C) A IgG reconhece a IgM como sendo antígeno, 

levando a destruição articular. 

(D) Apresenta ascendência de acometimento articular, 

das regiões proximais para distais.  

 

 

 

 

 

 

 

40) A artrite reumatoide é uma doença auto-imune 

articular crônica, progressiva e com 

comprometimento sistêmico. Esta patologia 

costuma comprometer as pequenas articulações 

distais das mãos e dos pés, promovendo 

deformidades características. Assinale a 

alternativa que denomina as seguintes 

características na mão reumatoide: hiperflexão de 

articulações inter-falangeanas proximais e 

hiperextensão de articulações inter-falangeanas 

distais.  

 

(A) Dedo em Botoeira. 

(B) Dedo em Martelo. 

(C) Polegar em “Z”. 

(D) Nódulos de Heberden. 

 

41) Os efeitos deletérios de imobilização podem trazer 

prejuízos significativos as estruturas intra-

articulares, musculares e ligamentares. A 

Fisioterapia apresenta papel importante para 

minimizar estes efeitos e promover resultados 

eficazes que levem, secundariamente, a outros 

comprometimentos.  

 

Analisando o tratamento Fisioterapêutico e seus 

conhecimentos sobre os fatores de degradação 

cartilaginosa, marque a alternativa correta, que justifica 

conduta e estrutura na prevenção de lesão cartilaginosa. 

(A) A lubricina dificulta a passagem do líquido sinovial 

para camadas cartilaginosas. 

(B) Os glicosaminoglicanos unem-se ao ácido 

hialurônico na camada média, quando pelos 

movimentos em pequenas amplitudes. 

(C) Os proteoglicanos  são estimulados pelos 

osteoclastos, através do movimento. 

(D) O ácido hialurônico acopla-se aos proteoglicanos, 

criando um ambiente ideal para a sobrevivência 

cartilaginosa.  

 

42) Paciente, sexo femino, 65 anos, encaminhada para 

avaliação e tratamento fisioterapêutico. A mesma 

apresentava rigidez matinal a mais de 12 anos, 

superior a 30 minutos, oligoarticular, joelho direito 

e hipertrofia capsular. Ao exame físico, nota-se a 

presença de edema intra-articular no joelho direito 

associado à dor ao movimento e moderada 

crepitação.  
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Com base nos dados supracitados é correta afirmar: 

(A) O teste de flutuação parelar pode auxiliar na 

avaliação de instabilidade muscular do joelho. 

(B) Trata-se de Artrite Reumatóide pelo envolvimento 

articular de proximal para distal. 

(C) Refere-se a Gonartrose crônica, podendo o raio-X 

demonstrar quadro de osteofitose. 

(D) Refere-se a Rinoartrose aguda, com variações do 

quadro doloroso em período matutinos.  

 

43) Apesar de a Artrite Reumatoide ser classicamente 

considerada como uma doença em que os linfócitos 

T têm papel crítico na sua imunopatogênese, 

ensaios clínicos mais recentes demonstraram 

sucesso terapêutico com a depleção de linfócitos B 

através de anticorpo monoclonais citotóxicos.  

 

Marque a alternativa que contém os corretos 

mecanismos participadores da patogênese da artrite 

reumatoide.  

(A) Presença do fator reumatoide e oligodendrócitos 

especializados em degradação. 

(B) Inibição do processo de inibição recíproca dos 

músculos envolvidos na articulação acometida. 

(C) Desaparecimento das células fagocíticas e células 

nutridoras articulares, criando uma anemia em 

todo o meio articular. 

(D) Apresentação de auto-antígenos aos linfócitos T e 

produção de citocinas pró-inflamaória. 

 

44) Quanto ao desenvolvimento motor normal é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) As mudanças evolutivas que ocorrem são 

resultantes do desenvolvimento neurológico, 

influenciado por fatores genéticos e ambientais. 

(B) No primeiro ano de vida as aquisições motoras 

multiplicam-se de forma intensa à medida que a 

criança se confronta com os estímulos do ambiente. 

(C) A variabilidade da expressão motora é menos 

relevante que a quantidade na expressão dos 

movimentos durante o desenvolvimento. 

(D) Nas adaptações posturais e na locomoção todo o 

corpo reage através de padrões comportamentais, 

indicando por sua vez um estágio de maturidade. 

 

 

 

 

45) As diferenças de aquisição motora entre crianças 

prematuras e nascidas a termo são largamente 

documentadas. 

 

Dentre essas, pode-se dizer que são características dos 

prematuros as seguintes afirmações, EXCETO: 

(A) Tônus muscular do prematura é comumente 

diminuído. 

(B) Não há diferença na sequela das aquisições 

motoras, mas na idade de aparecimento.  

(C) Sentados, apresentam cabeça anteriorizada e 

estendida. 

(D) Tem boa atividade muscular espontânea no tronco 

e membros inferiores.   

 

46) O reflexo primitivo e adaptativo que desaparece 

aos seis meses de idade, é o reflexo de: 

 

(A) Babiski. 

(B) Moro. 

(C) Marcha. 

(D) Lalação.  

 

47) Durante o primeiro ano de vida, o bebê apresenta 

vários reflexos primários ou primitivos, os quais 

evoluem de forma diferente. São manifestações 

evolutivas os reflexos: 

 

(A) De Moro. 

(B) De Landau II. 

(C) De marcha automática de preensão e de sucção. 

(D) Tônico cervical simétricos e assimétricos. 

 

48) Neonato é um bebê em seu primeiro mês de vida. 

Sua saúde pode ser avaliada pela Escala de Apgar. 

 

Os sinais avaliados pelo Apgar são, EXCETO: 

(A) Frequência Cardíaca.  

(B) Respiração. 

(C) Tônus Muscular. 

(D) Cor da placenta.  
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49) Uma criança chamada Ana, nascida a termo em 

03/09/2014, pela escala de Denver, apresenta os 

seguintes achados: Fala nome de amigos, veste 

camisa, já ajuda a escovar os dentes, alimenta 

bonecos, consegue retirar o casaco sozinha, come 

sozinha embora ainda derrube um pouco. Monta 

torre de 6 cubos, mas não consegue fazer torre de 

8 cubos. Já desenha. Compreende o que se pede, já 

conversa com frases curtas, conhece onde é a 

cabeça, braços, pé, boca, mão, orelhas, olho, perna 

e nariz. Já reconhece e aponta cachorro, gato, 

cavalo, menino. Arremesa bola, salta, corre e chuta 

a bola. Ainda não consegue se equilibrar num pé só 

por 5 segundos.  
 

A respeito dessas informações assinale a alternativa 

correta. 

(A) A criança apresenta desenvolvimento questionável 

devido a dificuldades de motricidade grossa. 

(B) A criança apresenta desenvolvimento atípico com 

alteração evidenciada principalmente na área de 

motricidade fina. 

(C) A criança apresenta desenvolvimento atípico com 

alteração evidenciada principalmente na área de 

linguagem e motricidade global. 

(D) A criança apresenta desenvolvimento típico ao 

considerar que as atividades que não realiza estão 

acima do que é necessário para sua idade 

cronológica.  

 

50) Uma resposta proprioceptiva evocada dos 

proprioceptores dos músculos do pescoço por um 

movimento ativo ou passivo, de forma que, a 

elevação da cabeça produz um aumento da 

hipertonia extensora nos braços e hipertonia 

flexora nas pernas e, o abaixamento da cabeça 

produz o efeito oposto. 
 

Essa resposta é denominada como: 

(A) Reflexo tônico cervical assimétrico. 

(B) Reflexo tônico cervical simétrico. 

(C) Reflexo tônico labiríntico. 

(D) Reflexo de Preensão Palmar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51) Esta manobra, amplamente difundida, é realizada 

ao se exalar (emitir ou lançar fora de si) 

forçadamente o ar contra os lábos fechados e nariz 

tapado, forçando o ar em direção ao ouvido médio, 

caso a tuba auditiva estiver aberta. Esta manobra 

aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno 

venoso ao coração e aumenta a pressão arterial, 

além de evidenciar sopros e hérnia abdominais.  

 

De acordo com seus conhecimentos, de que manobra 

fala o texto a cima? 

(A) Teste de Respiratório Direto 

(B) Teste Cervical de Pressão 

(C) Manobra de Valsalva 

(D) Teste Auditor Direto 

 

52) Para que ocorra a transformação do sangue venoso 

em arterial (hematose) de forma efetiva é preciso 

que chegue nos alvéolos pulmonares, ar 

(ventilação) e sangue (perfusão). Dessa forma, 

tendo como base o organismo humano, qual das 

partes do pulmão é classificada como área ideal 

para o desenvolvimento do fenômeno hematótico? 

 

(A) O ápice do pulmão, chamado de espaço morto 

fisiológico. 

(B) A região média do pulmão, chamada de espaço 

ideal. 

(C) A base do pulmão, chamada de shunt pulmonar. 

(D) Nenhumas das áreas pulmonares.   

 

53) A situação ideal do corpo humano para que o 

indivíduo sature o valor mais próximo possível de 

100% de suas hemoglobinas, pode ser definido 

como: 

 

(A) A concentração de oxigênio esteja baixa no sangue. 

(B) A concentração de oxigênio esteja alta no sangue. 

(C) A pressão sanguínea esteja alta. 

(D) A pressão sanguínea esteja regular e constante.  

 

54) A Fisioterapia Respiratória pode ser caracterizada 

como sendo um conjunto de técnicas realizadas 

com o objetivo de prevenir e recuperar disfunções 

referentes ao processo de respiração do ser 

humano, promovendo assim a máxima 

funcionalidade e qualidade de vida para as pessoas 

que sofrem com disfunções respiratórias.  
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Atuações fisioterapêuticas em pacientes com 

acometimentos respiratórios incluem, EXCETO: 

(A) Ensinar tussir (tussida eficiente). 

(B) Mudança de decúbito (drenagem posicional). 

(C) Orientação Freno Labial de respiração. 

(D) Contagem diária dos ciclos respiratórios.    

 

55) Qual incentivador respiratório (aparelho) o 

profissional fisioterapeuta poderia utilizar para 

cumprir o objetivo de fortalecer a musculatura 

respiratória de seu paciente?  

 

(A) Cough Assist e Nebline Over. 

(B) Respiron e Threshold. 

(C) Peak Flow e Respiron. 

(D) Cough Assist e Manovacuômetro.  

 

56)  Comum de acontecer em esportistas, a entorse 

ocorre quando há estiramento de algum ligamento, 

decorrente de movimentos bruscos, traumas, 

torções e até mesmo por simples tropeços e 

escorregões, o que pode acontecer com mulheres 

que usam salto alto.  

 

O profissional fisioterapeuta bem qualifica precisa estar 

pronto para lidar com todos os graus de entorses. 

Marque abaixo a alternativa que contém o grau mais 

grave da lesão com sua correta definição. 

(A) Grau I: Lesão parcial das fibras de um ligamento. 

(B) Grau III: Lesão parcial das fibras de um ligamento. 

(C) Grau I: Lesão ou ruptura completa das fibras de um 

ligamento.  

(D) Grau III: Lesão ou ruptura completa das fibras de 

um ligamento. 

 

57) Dentro dos inúmeros procedimentos cirúrgicos 

traumatológicos e ortopédicos disponíveis à 

medicine, existe um em especial, que é chamado de 

MIORRAFIA. Trata-se da sutura cirúrgica de 

músculos seccionados. 

 

Em qual dos casos abaixo, o fisioterapeuta poderia 

entender e concluir que uma MIORRAFIA seria 

necessária?  

(A) Estiramento. 

(B) Entorse. 

(C) Distensão. 

(D) Espasmos.  

 

58) Dentro da fisioterapia ortopédica e traumatológica, 

é possível identificar dois quadros de degeneração 

articular, existentes em situações distintas. A 

osteoartrose, dita de TIPO II, é conhecida como: 

 

(A) Gerada por degeneração. 

(B) Gerada por necrose intra-articular. 

(C) Gerada no pós-trauma. 

(D) Gerada por fator hereditário.  

 

59) Existe uma lei que fala de uma visão dinâmica da 

estrutura óssea como consequência da sua 

adaptabilidade às diversas solicitações externas. 

Num local onde as tensões mecânicas passem a ser 

mais elevadas existirá deposição de matéria óssea 

enquanto que, num outro, onde, a partir de 

determinado momento, as tensões diminuam 

substancialmente passará a existir absorção de 

matéria óssea.  

 

Qual o nome da lei referenciada no parágrafo a cima?  

(A) Lei de Julius 

(B) Lei de Manole 

(C) Lei de Wolff 

(D) Lei de Gould 

 

60) A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença 

frequente e grave, principalmente como 

complicação de outras afecções cirúrgicas e 

clínicas. No entanto, também pode ocorrer de 

forma espontânea em pessoas aparentemente 

sadias.  

 

Para que a conduta fisioterapêutica seja eficaz, qual é a 

contra indicação para TVP aguda? 

(A) Posição de Trendelemburg no leito. 

(B) Meias de média compressão elástica. 

(C) Atividade física regular. 

(D) Anticoagulante.  

 

 

 

 

 


