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A 

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

 

B C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Legislação do SUS Conhecimentos Específico 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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 processo seletivo. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência CORRETA: 

 

Para assegurar ao usuário o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do 

SUS, caberá aos entes federativos, além de outras 

atribuições que venham a ser pactuadas pelas 

Comissões Intergestores: 

 

(__) Garantir a transparência, a universalidade e a 

descentralização no acesso às ações e aos serviços de 

saúde. 

(__) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

de saúde. 

(__) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 

(__) Ofertarem caráter municipal as ações e os serviços de 

saúde. 

 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – V – V – F. 

D) F – F – V – V. 

 

17) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública 

da Saúde é a organização e a integração das ações e 

dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos 

entes federativos em uma Região de Saúde, com a 

finalidade de garantir a: 

 

A) Universalidade da assistência aos usuários.  

B) Integralidade da assistência aos usuários.  

C) Equidade da assistência aos usuários.  

D) Municipalização da assistência aos usuários.  

 

18)  Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como: 

 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Bienal do 

Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

19)  “Para Unidade Básica de Saúde - UBS com Saúde da 

Família, em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para no máximo _______, 

localizada dentro do território, garantindo os 

princípios e diretrizes da Atenção Básica.” Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) 8 mil habitantes. 

B) 10 mil habitantes. 

C) 12 mil habitantes, 

D) 18 mil habitantes. 

 

20)  As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo aos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

C) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

D) Hierarquização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo. 

 

     LEGISLAÇÃO DO SUS                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os recursos terapêuticos para expansão ou 

reexpansão pulmonar surgiram pela necessidade de 

se prevenir ou tratar: 

 

A) A redução de volume pulmonar. 

B) O aumento de volume pulmonar. 

C) A redução da capacidade pulmonar. 

D) O aumento da capacidade pulmonar. 

 

22) Com relação à técnica de drenagem postural, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) A drenagem postural utiliza-se da ação da gravidade 

para auxiliar a movimentação das secreções no trato 

respiratório, direcionando-as para as vias aéreas 

centrais onde poderão ser removidas através da tosse, 

promovendo também melhora da relação 

ventilação/perfusão.  

B) Nessa técnica a ação da gravidade atua auxiliando o 

deslocamento de secreções centrais para regiões 

periféricas do pulmão.  

C) O uso do posicionamento como forma de drenagem 

baseia-se na anatomia da árvore brônquica.  

D) Adotando-se a postura invertida do segmento 

pulmonar acometido, a secreção é encaminhada para 

uma porção mais central, em que será removida por 

meio de tosse ou aspiração.  

 

23) Analise as afirmativas sobre a técnica de 

Vibrocompressão Torácica e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I - Consiste na associação das manobras de vibração e de 

compressão torácica, no sentido anatômicos dos 

arcos costais, aplicada na fase inspiratória do ciclo 

respiratório, de forma constante, lenta e moderada, 

promovendo fluidificação e deslocamento de 

secreções pulmonares para vias aéreas de maior 

calibre para que, posteriormente, sejam eliminadas 

pela tosse ou aspiração.  

II - A vibração pode ser realizada manualmente ou por 

meio de aparelho especifico. A vibração manual 

consiste em movimentos oscilatórios empregados no 

tórax por meio de contração isométrica da 

musculatura do antebraço e deve ser realizada na 

fase expiratória. A vibrocompressão associa essa 

vibração com compressão torácica.  

III - O fundamento da vibração está vinculado à 

propriedade do muco de liquefazer-se durante a 

agitação, portanto, o emprego desse recurso facilita 

a depuração da secreção. 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

24) A tosse é um mecanismo de defesa para remoção de 

secreções brônquicas e de corpos estranhos das vias 

aéreas. Ela pode ser: 

 

A) Dirigida ou provocada. 

B) Voluntária ou involuntária. 

C) Forçada ou provocada. 

D) Espontânea ou patológica. 

 

25) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a 

drenagem autógena (DA) e assinale a alternativa que 

traz a sequência CORRETA: 

 

(__) Utiliza inspirações e expirações lentas, de forma 

ativa, controladas pelo paciente, iniciando no volume 

de reserva inspiratória até o volume de reserva 

expiratória.  

(__) Tenta-se a mobilização, inicialmente, de secreções de 

vias aéreas proximais e posteriormente de vias aéreas 

mais distais.  

(__) A manobra visa maximizar o fluxo de ar nas vias 

aéreas para melhorar a eliminação do muco e da 

ventilação pulmonar, sendo uma combinação de 

controle respiratório em vários níveis de volumes 

pulmonares. 

 

A) V – F – F. 

B) V – F – V. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Originalmente chamada de "bag squeezing", a técnica 

é utilizada em pacientes que cursam com quadro de 

hipersecreção pulmonar e que estejam em uso de 

VM. Consiste na utilização do ambu associado às 

técnicas de vibração e compressão torácicas. Trata-se 

de uma série de excursões respiratórias amplas, 

profundas, com uma pausa inspiratória de: 

 

A) 10 segundos, seguida de rápida expiração simulando 

a tosse. 

B) 8 segundos, seguida de rápida expiração simulando a 

tosse. 

C) 5 segundos, seguida de rápida expiração simulando a 

tosse. 

D) 3 segundos, seguida de rápida expiração simulando a 

tosse. 

 

27) “Os exercícios respiratórios, também conhecidos 

como exercícios de inspiração profunda e a 

espirometria de incentivo, estão indicados para 

pacientes colaborativos e capazes de gerar grandes 

volumes pulmonares. Capacidade vital forçada 

(CVF) superior a____________, com risco de 

complicações pulmonares decorrentes da 

hipoventilação.” Completa corretamente a lacuna do 

texto a alternativa: 

 

A) 10ml/kg. 

B) 20ml/kg. 

C) 30ml/kg. 

D) 40ml/kg. 

 

28) São testes ortopédicos indicados para avaliação de 

cervicalgia/cervicobraquialgia, EXCETO: 

 

A) Mobilização neural. 

B) Percussão espinal. 

C) Tração cervical. 

D) Millgran. 

 

29) No teste de NEER ou arco doloroso, o paciente em 

está em ortostatismo, e realiza-se o movimento de 

elevação do braço em todo o arco, aumento da dor 

acima de 90º é positivo e indica ao fisioterapeuta: 

 

A) Lesão supraespinal. 

B) Tendinopatia bíceps-braquial. 

C) Síndrome do impacto. 

D) Luxação glenoumeral. 

30) Quando o fisioterapeuta segura a criança na coxa, 

fazendo flexão e abdução, está avaliando a fraqueza 

do glúteo médio através do teste denominado: 

 

A) Teste piriforme. 

B) Estalido de Ortolani. 

C) Trendelemburg. 

D) Faduri. 

 

31) As lesões condrais e osteocondrais são 

potencialmente graves uma vez que podem resultar 

em: 

 

A) Artrite bolhosa. 

B) Artrite degenerativa. 

C) Artrite infecciosa. 

D) Artrite incapacitante. 

 

32) O TENS convencional é obtido através do ajuste de 

largura do pulso (Width) entre: 

 

A) 12 e 20 segundos. 

B) 20 e 50 segundos. 

C) 50 e 80 segundos. 

D) 80 e 100 segundos. 

 

33) No TENS com pulsos modulados obtém-se ajuste da 

frequência de repetição de pulso (Rate) em: 

 

A) 30 e 60Hz. 

B) 60 e 90Hz. 

C) 70 e 100Hz. 

D) 90 e 120Hz. 

 

34) O termo Laser significa amplificação da luz por 

emissão estimulada de radiação. São indicações da 

aplicação do Laser, EXCETO: 

 

A) Edemas periarticulares. 

B) Cicatrização de feridas abertas. 

C) Lesões nervosas periféricas. 

D) Sobre tecidos especializados como ovários e 

testículos. 
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35) São efeitos metabólicos da termoterapia 

fisioterapêutica, EXCETO: 

 

A) Aumento fluxo sanguíneo. 

B) Aumento do metabolismo tecidual. 

C) Remoção dos resíduos inflamatórios. 

D) Diminuição de reações enzimáticas e bioquímicas. 

 

36) O turbilhão é a termoterapia onde utiliza-se um 

pequeno tanque com jato de água aquecida á: 

 

A) 28 a 33º. 

B) 33 a 38º. 

C) 38 a 41º. 

D) 42 a 48º. 

 

37) A hemiplegia pode ocorrer em crianças como um dos 

tipos de sequela de paralisia cerebral, meningites e 

doenças infecciosas e pode acontecer em adultos, 

mais comumente como resultado de: 

 

A) Acidente vascular cerebral (AVC). 

B) Infarto Agudo do Miocárdio. 

C) Mal de Alzheimer. 

D) Doença de Parkinson. 

 

38) “A ___________ é a tendência em manter-se em uma 

posição de assimetria postural, com distribuição de 

peso menor sobre o lado afetado, e consequentemente 

transferência de peso corporal para o lado oposto.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Hemiplegia. 

B) Hemiparesia. 

C) Hemiparestesia. 

D) Hemioptia. 

 

39) São efeitos fisiológicos da Crioterapia, EXCETO: 

 

A) Vasoconstrição – redução fluxo sanguíneo. 

B) Permeabilidade e metabolismo celular diminuídos. 

C) Redução condução nervosa (sensorial e motora). 

D) Analgesia; Aumento do espasmo muscular. 

40) A capacidade máxima de um músculo ou grupamento 

muscular gera tensão contra uma resistência é 

definida como: 

 

A) Força máxima. 

B) Repetição máxima. 

C) Força de repetição. 

D) Flexão máxima. 

 
 
 

 

 


