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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

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 Informática Legislação do SUS Conhec. Específicos 

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, 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

  
B 

B A 

Exemplo: 

FISIOTERAPEUTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TENTAÇÃO 

Clarice Lispector 

 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva.  1 
Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de 2 

sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como 3 
se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o 4 
queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem 5 
palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser 6 
ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente 7 
uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O 8 
que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já 9 
habituado, apertando-a contra os joelhos.  10 

Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 11 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 12 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um basset ruivo.  13 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, 14 
cachorro.  15 

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 16 
vibrava. Ambos se olhavam.  17 

Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 18 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 19 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer 20 
tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo.  21 

Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.  22 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não 23 

havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, 24 
surpreendidos.  25 

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E 26 
no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma 27 
menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. 28 
Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam.  29 

Mas ambos eram comprometidos.  30 
Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma 31 

mulher. Ele, com sua natureza aprisionada.  32 
A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 33 

sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 34 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os 35 
joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina.  36 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. 37 

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.                                                                 

Conto extraído de LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
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01) De acordo com o texto,  

 

A) a menina revela-se uma pessoa solitária e insegura.  

B) identifica-se com a mulher que conduz o cão. 

C) caracteriza-se como um ser em busca de sua identidade. 

D) encontra-se deslocada no tempo pela sua condição de 

"ruiva".  

 

02) O cão, para a menina, representou a 

 

A) intensificação do seu estado de espírito solitário. 

B) certeza de sua fragilidade enquanto mulher. 

C) consciência de que a realidade humana é determinada 

por força transcendentais. 

D) descoberta de que o processo de empatia entre os seres 

tem uma verdade intransponível. 

 

03) Nos dois primeiros parágrafos, a autora  

 

A) caracteriza física e psicologicamente a menina. 

B) estabelece uma relação de causa e efeito entre a 

presença da mulher 'no ponto do bonde" e o estado da 

menina. 

C) prioriza a caracterização do espaço, pondo, em segundo 

plano, a personagem-protagonista. 

D) Justifica a situação da menina com a de todas as 

mulheres.  

 

04) No texto, 

 

A) O processo de identificação entre a menina e o cão se dá 

pelo físico e pela ausência de liberdade. 

B) A mulher que conduzia o cão simbolizou, para a garota, 

a barreira na comunicação. 

C) O encontro entre a menina e o cão foi um acontecimento 

previsível.  

D) A realidade configurada tem conotação social. 

 

05) Em relação ao narrador do texto, pode-se afirmar: 

 

A) Apenas observador distanciado da ação. 

B) Participa da ação como observador onisciente. 

C) Observador onisciente, mas não participa da ação. 

D) Utiliza-se também de personagens que narram suas 

ações. 

06) Mantém o seu significado textual a reestruturação do 

fragmento transcrito em 

 

A) “como se não bastasse a claridade das    duas    horas, 

ela    era ruiva."(L.1).  

Ela era ruiva, apesar da claridade das duas horas. 

B) "Segurava-a com um amor conjugal já habituado, 

apertando-a contra os joelhos." (L.9/10). 

Segurava-a, com um amor habituado, já conjugal, 

apertando-a contra os joelhos. 

C) "Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 

mundo, um irmão em Grajaú." (L.11). 

Foi quando um irmão em Grajaú, a sua outra 

metade no mundo, se aproximou. 

D) "A possibilidade de comunicação   surgiu   no   ângulo   

quente da esquina, acompanhando uma senhora, e 

encarnada na figura de um cão."(L.11/13). 

Acompanhando uma senhora encarnada na figura 

de um cão, a possibilidade de comunicação surgiu no 

ângulo quente da esquina. 

 

07) A   alternativa   em   que   há   correspondência   entre   

o   termo transcrito e a sua conotação é 

 

A) "soluço" (L.5) — ansiedade. 

B) "cabeça de mulher" (L.8) — feminismo. 

C) "esgotos secos" (L.27) — repugnância. 

D) "infância impossível" (L.31) — pessimismo. 

 

08) Há correspondência entre o fragmento transcrito e a 

figura indicada em 

 

A) "a sua outra metade neste mundo" (L.11) — metáfora. 

B) "Era um basset lindo e miserável" (L.13) — hipérbole. 

C) "Ele, com sua natureza aprisionada." (L.32) — 

hipérbato. 

D) "Mas ele foi mais forte que ela." (L.37) — metonímia. 

 

09) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em 

 

A) "no ponto do bonde" (L.3). 

B) "uma revolta involuntária" (L.7). 

C) "uma cabeça de mulher" (L.8). 

D) "para trás" (L.37).  

 

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em 

 

A) "o queixo" (L.4/5). 

B) "a sua outra metade neste mundo" (L.11). 

C) "seu comprimento" (L.14). 

D) "um instante" (L.29). 
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11) Analise os itens abaixo sobre os conceitos básicos e 

modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados a 

Internet/Intranet: 
 

I- Protocolo TCP: A versatilidade e a robustez deste 

protocolo tornaram-no adequado a redes globais, já que 

este verifica se os dados são enviados de forma correta, 

na sequencia apropriada e sem erros, pela rede. 

II- A Intranet é a aplicação da tecnologia criada na Internet 

e do conjunto de protocolos de transporte e de aplicação 

TCP/IP em uma rede pública, externa a uma empresa. 

III- Protocolo UDP: É um protocolo simples da câmara de 

aplicação. Ele permite que a aplicação escreva um 

datagrama encapsulado num pacote IPv4 ou IPv6, que 

então é enviado ao destino. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

12) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas e aplicativos 

comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 

grupos de discussão, de busca e pesquisa: 

 

I- A forma ftp6maria@hotmail:www.servidor.com é 

uma forma válida de endereçamento de correio 

eletrônico. 

II- O Grupo de discussão são ferramentas de comunicação 

síncrona, ou seja, para o recebimento e envio de 

mensagens não é necessário que os participantes 

estejam conectados ao mesmo tempo. 

III- Em um Grupo de discussão é possível 

compartilhamento de arquivos, fotos e músicas entre os 

participantes. 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

13) Analise os itens abaixo sobre conceitos de proteção e 

segurança: 

 

I- Engenharia Social é a prática utilizada para obter acesso 

a informações importantes ou sigilosas em organizações 

ou sistemas por meio da enganação ou exploração da 

confiança das pessoas. 

II- O MITM é um tipo de ataque na qual o atacante é capaz 

de ler, inserir e modificar mensagens entre duas 

entidades sem que estas tenham conhecimentos de que a 

ligação entre ambas está comprometida. Este tipo de 

ataque é portanto um dos mais fáceis de ser detectado, 

visto que é uma prática que exige muito processamento 

da máquina. 

III- O Spoofing consiste em esconder a verdadeira 

identidade do atacante na rede. 

IV- O Sniffing consiste na monitorização do tráfego na rede 

entre um cliente e um servidor. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II. III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de hardware 

e de software: 

 

I- A Unidade Central de Processamento é responsável 

pelo processamento e controle das instruções 

executadas em um computador. 

II- A unidade de Controle tem como função a busca, 

interpretação e controle de execução das instruções, e 

o controle dos demais componentes do computador. 

III- A Bios (Basic Input Output System) é um tipo de 

firmware. 

IV- A memória secundária é um tipo de memória volátil, 

tem como função básica o armazenamento de 

programas e dados. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

INFORMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 11 A 15 

ftp://ftp6maria@hotmail:www.servidor.com
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15) Com base na tabela abaixo do Microsoft Excel 2013 (versão em Português e formato padrão sem alterações), Julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Após o usuário digitar a formula =MED(C3:C6) e pressionar Enter o resultado da célula C7 será 400. 

II- Para o usuário realizar a soma dos valores das células C3,C4,C5 e C6 é válido a seguinte formula =SOMA(C3;C6). 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Os itens I e II estão corretos. 

D) Os itens I e II estão incorretos. 
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16) Sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO 

afirmar que:  

 

A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 

até o federal. 

B) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos planos de 

saúde, exceto em situações emergenciais ou de 

calamidade pública, na área de saúde. 

C) Os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), poderão ser exercidos em regime de tempo 

parcial. 

D) Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os 

serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-

se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se 

dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

 

17)  Sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. A Conferência de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente. 

II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

III. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio aprovados pelo 

respectivo Conselho. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

18) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO 

afirmar que:  
 

A) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser 

como o SUS, centralizado e localizado. 

B) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo animal estão incluídos no seu campo de 

atuação. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento e 

a internação domiciliares poderão ser realizados por 

indicação médica, sem necessidade de concordância do 

paciente e de sua família.  

D) Não será permitida a destinação de subvenções e 

auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde 

com finalidade lucrativa. 

 

19) A direção estadual do Sistema Único da Saúde (SUS) 

compete as seguintes ações, EXCETO:  
 

A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

B) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e 

gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 

referência estadual e regional. 

C) O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos 

indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada. 

D) Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 

 

20) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio 

de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as 

equipes assumem responsabilidade sanitária. Sobre o 

assunto, NÃO se pode afirmar que: 
 

A) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 

gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 

necessidades e demandas do território, considerando os 

determinantes e condicionantes de saúde. 

B) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na 

Saúde da Família sua estratégia obrigatória para 

expansão e consolidação da Atenção Básica. 

C) É responsabilidade comum a todas as esferas do 

governo contribuir com o financiamento tripartite para 

fortalecimento da Atenção Básica. 

D) A Equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser composta 

no mínimo por médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família e comunidade, 

enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da 

família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde (ACS). 

 

LEGISLAÇÃO DO  SUS                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A teoria do comando central do controle cardiovascular, 

durante o exercício propõe que o sinal inicial para 

(direcionar) o sistema cardiovascular no começo do 

exercício é oriundo dos centros cerebrais superiores. 

Embora o comando central seja o fator primário para o 

aumento da FC durante o exercício, a sintonia fina da 

resposta cardiovascular é feita por: EXCETO:  

  

A) Retroalimentação dos quimiorreceptores, dos 

mecanorrecepetores musculares e dos barorreceptores 

arteriais ao centro de controle cardiovascular. 

B) Antecipação dos quimiorreceptores, dos retrorreceptores 

musculares e dos barorreceptores arteriais ao centro de 

controle cardiovascular. 

C) Retroalimentação dos cardiorreceptores, dos 

mecanorrecepetores musculares e dos barorreceptores 

arteriais ao centro de controle cardiovascular. 

D) Antecipação dos quimiorreceptores, dos 

mecanorrecepetores articulares e dos barorreceptores 

neurais ao centro de controle cardiovascular. 

 

22)  O diabético tipo II apresenta vários fatores de risco, 

incluindo a HAS, Hipercolesterolemia, Obesidade e a 

Inatividade. Uma prescrição de exercício que enfatiza a 

atividade de baixa intensidade e de longa duração 

realizada quase cotidianamente maximizará: 

  

A) Os benefícios relacionados à incompatibilidade à 

insulina e à perda de peso. 

B) Os benefícios relacionados à sensibilidade à insulina e 

ao ganho de peso. 

C) Os benefícios relacionados à sensibilidade à insulina e à 

perda de peso. 

D) Os benefícios relacionados à sensibilidade ao colesterol 

e à perda de peso. 

 

23) O principal sintoma dos pacientes com DPOC sem 

dúvida é a dispneia, que pode associar-se à tosse e ao 

acúmulo de secreção. O paciente dispneico apresenta 

performance de exercícios prejudicada levando a vários 

sinais e sintomas. São eles, EXCETO: 

  

A) Hiperinsuflação pulmonar. 

B) Diafragma aplainado.  

C) Diminuição da resistência de via aérea. 

D) Encurtamento de intercostais. 

 

 

 

24) A tosse trata-se de um mecanismo de defesa, cujo 

objetivo é a limpeza das vias aéreas inferiores e da 

laringe. Quando a tosse não é assistida pelo 

fisioterapeuta, pode causar algumas complicações nos 

pacientes debilitados, já que é uma atividade muscular 

muito vigorosa. Quais são estas complicações. 

EXCETO: 

  

A) Fratura de costela.  

B) Ruptura do reto abdominal. 

C) Redução do débito cardíaco.  

D) Pneumonia por aspiração. 

 

25) De acordo com o tempo que a fibra muscular utiliza 

para alcançar sua tensão de pico e o tempo de 

relaxamento entre picos, podemos identificar dois 

principais tipos de fibras. Tipo I e Tipo II, a segunda e 

subdivida em mais três subtipos, a, b e c, quais são as 

características das mesmas respectivamente: 
 

A) Tipo IIa: alto potencial oxidativo, e alta potência 

glicolítica, resistente a fadiga. Tipo IIb: fibra tipo II 

típica, com baixo potencial aeróbico. Tipo IIc: pouco 

diferenciada, compõem aproximadamente 1% das fibras 

musculares esqueléticas humanas. 

B) Tipo IIa: baixo potencial oxidativo, e baixa potência 

glicolítica, resistente a fadiga. Tipo IIb: fibra tipo II 

típica, com alto potencial aeróbico. Tipo IIc: pouco 

diferenciada, compõem aproximadamente 20% das 

fibras musculares esqueléticas humanas. 

C) Tipo IIa: alto potencial oxidativo, e baixo potência 

glicolítica, resistente a fadiga. Tipo IIb: fibra tipo II 

típica, com baixo potencial aeróbico. Tipo IIc: pouco 

diferenciada, compõem aproximadamente 5% das fibras 

musculares esqueléticas humanas. 

D) Tipo IIa: alto potencial oxidativo, e alta potência 

glicolítica, pouco resistente a fadiga. Tipo IIb: fibra tipo 

II típica, com alto potencial aeróbico. Tipo IIc: muito 

diferenciada, compõem aproximadamente 30% das 

fibras musculares esqueléticas humanas. 

 

26) Sobre os efeitos da imobilização e do exercício sobre os 

ligamentos, assinale a afirmativa ERRADA:  
  

A) A imobilização leva a um aumento no catabolismo 

tecidual.  

B) Quanto mais extenuante o exercício, mais forte e 

resistente o ligamento ficará.  

C) A imobilização gera um aumento na rigidez articular. 

D) A imobilização diminui o limiar de lesão dos 

ligamentos. 
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27) O sistema nervoso (SN), além de conduzir os impulsos 

elétricos que tornam possíveis os movimentos, precisa 

se adaptar continuamente a novas posturas. As 

adaptações do SN ao movimento não ocorrem de 

maneira uniforme. Existem algumas áreas específicas 

em que o tecido nervoso encontra-se hipomóvel em 

relação à interface. Esses locais são conhecidos como 

pontos de tensão. Onde estes pontos estão localizados 

na coluna vertebral durante a flexão anterior do tronco, 

podendo estar relacionados com o aparecimento de 

sintomas. Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) C6, T5, e L4. 

B) C5, T6 e L4. 

C) C6, T6 e L4. 

D) C4, T6 e L5. 

 

28) O movimento de circundução combina 

consecutivamente vários movimentos. Esta sucessão de 

movimentos pode ser efetuada em qualquer dos sentidos 

e é usada para aumentar a amplitude global de 

movimentação da articulação do ombro, como no 

exercício de Codman ou no exercício em roda de 

ombro. Quais movimentos são esses. Marque a 

alternativa CORRETA:   

  

A) Flexão, abdução, extensão e rotação. 

B) Flexão, abdução, extensão e adução. 

C) Flexão, abdução, adução e rotação.  

D) Extensão, adução, rotação e flexão.  

 

29) Em relação aos Movimentos Articulares, podemos 

observar que cada movimento articular ocorre em um 

plano e em uma direção. O movimento de flexão e 

extensão ocorre em qual plano e em que direção. 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Plano transversal em uma direção cranial. 

B) Plano médio-sagital em uma direção coronal. 

C) Plano coronal em uma direção sagital. 

D) Plano antero posterior em uma direção caudal. 

30) A instabilidade da articulação glenoumeral pode ser 

caracterizada em três tipos básicos. Marque a alternativa 

CORRETA: 

  

A) 1-Multidirecional (MDI). 2-Traumática, unidirecional 

com lesão de Bankart que requer cirurgia. 3-Traumática, 

multidirecional, unilateral, que requer reabilitação ou 

desvio capsular inferior (AMBRI). 

B) 1-Multidirecional (MDI). 2-Traumática, bidirecional 

com lesão de Bankart que requer cirurgia. 3- 

Traumática, unidirecional, bilateral, que requer 

reabilitação ou desvio capsular inferior (AMBRI). 

C) 1-Traumática, unidirecional com lesão de Bankart que 

requer cirurgia. 2-Multidirecional (MDI). 3-Traumática, 

bidirecional, bilateral, que requer reabilitação ou desvio 

capsular inferior (AMBRI). 

D) 1-Traumática, multidirecional, bilateral, que requer 

reabilitação ou o desvio capsular inferior (AMBRI). 2-

Traumática, unidirecional com lesão de Bankart que 

requer cirurgia. 3-Multidirecional (MDI).  

 

31) A Espondilite Anquilosante têm sinais e sintomas que 

podem ser vistos facilmente no paciente acometido, são 

eles. Marque a alternativa ERRADA:  

 

A) Rigidez matinal com duração maior que 30 minutos. 

B) Melhora da dor com a atividade e piora com a 

cronicidade.    

C) Os sinais neurológicos só estão presentes quando existe 

acometimento das raízes nervosas. 

D) Todas as ADMs vertebrais mostram-se aumentadas 

devido a atividades repetitivas e a dor.  

 

32) Com relação a síndrome do impacto todas as 

alternativas estão corretas, EXCETO: 

 

A) Dor no ombro e dor referida, com sustentação do peso 

corporal pelas extremidades superiores e atividades 

realizadas com as mãos acima da linha do quadril.   

B) Pode ocorrer hipomobilidade ou hipermobilidade na 

articulação acometida. 

C) Sinal de impacto positivo, confirmado pelo teste de 

NEER. 

D) Redução do espaço articular observada nas radiografias. 
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33) O Sistema nervoso coordena e controla as funções de 

todos os sistemas do organismo. Reconhecemos no 

sistema nervoso duas partes fundamentais que são o 

sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso 

periférico (SNP). Quais são as principais estruturas que 

compõem o SNC e o SNP respectivamente. Marque a 

alternativa CORRETA: 

  

A) Estruturas que se localizam no esqueleto axial são a 

medula espinhal e o encéfalo; nervos cranianos e 

espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. 

B) Tubo neural e liquido cérebro espinhal; meninges, 

espaço subdural e raízes ventrais. 

C) Mesencéfalo, telencéfalo e diencéfalo; raízes dorsais, 

vesículas primordiais e artérias radiculares. 

D) Cerebelo, ponte e bulbo; medula e meninges.  

 

34) É CORRETO afirmar que na fibromialgia o paciente 

tem: 

 

A) Dor continuada e limitação articular. 

B) Dor continuada e encurtamento muscular generalizado. 

C) Dor miofascial generalizada e dificuldade da marcha. 

D) Distúrbio do sono e dor continuada.  

 

35) Cirurgia ortopédica profilática na artrite reumatoide: 

 

A) Artrodese. 

B) Artroplastia. 

C) Tenosinovectomia. 

D) Osteotomia. 

 

36) São benefícios de se utilizar o CPAP como método de 

tratamento em atelectasias, pneumonias e síndromes de 

aspiração, EXCETO: 

 

A) Conservação do surfactante. 

B) Pressão Positiva contínua nas vias aéreas. 

C) Aumenta a complacência pulmonar. 

D) Permite que a peep fique baixa. 

 

37)  A Pneumonia Hospitalar também é conhecida como: 

 

A) Aspiração. 

B) Nosocomial. 

C) Incubação. 

D) Nenhuma das alternativas acima. 

38) São sintomas que indicam a ocorrência de um AVC: 

 

A) Alterações do movimento e/ou da sensibilidade em uma 

parte do corpo. 

B) Dificuldade para falar e/ou entender. 

C) Náusea/vômito, dificuldade para engolir e/ou perda da 

consciência (desmaio). 

D) Todas as alternativas acima 

 

39) Origem das artérias supra renais: 

 

A) Aorta abdominal. 

B) Artéria renal direita. 

C) Artéria renal esquerda. 

D) Artérias renais. 

 

40) Na asma observa-se no exame de Raio X do tórax, 

EXCETO: 

 

A) Áreas com atelectasias. 

B) Hiperinsuflação pulmonar. 

C) Diminuição dos brônquios e vasos. 

D) Imagem Hipertransparente. 

 
 


