PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 17 – FISIOTERAPEUTA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

A.
B.
C.
D.
E.

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:
A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – Um exercício para a musculatura do assoalho pélvico (MAP)
é conhecido por Ponte. Neste tipo de exercício, a paciente em
decúbito dorsal flexiona os joelhos e eleva o quadril, ficando
apoiada apenas sobre os ombros e os pés. A contração dos glúteos
é realizada contando até três segundos e relaxar a musculatura. O
exercício é repetindo em:

21 – Os receptores relacionados à pressão (Yzichan) são
receptores:
A.
B.
C.
D.
E.

Meissner
Paccini
Tuina
Ruffini
Moxa

22 – São efeitos terapêuticos motor da água aquecida, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

2 séries de 20 vezes.
5 séries de 5 vezes.
6 séries de 10 vezes.
3 séries de 10 vezes.
4 séries de 15 vezes.

17 – Indique a alternativa CORRETA quanto à fototerapia:
A. A fototerapia é uma terapêutica muito utilizada e eficaz
tanto para hiperbilirrubinemia indireta quanto direta.
B. Um dos mecanismos de ação da fototerapia é a transformação da bilirrubina em lumirrubina.
C. A fototerapia com lâmpadas azuis protege o bebê da síndrome do “bebê bronzeado”.
D. Hiperaquecimento e hiperconjugação de bilirrubina simulando uma colestase neonatal são considerados riscos
da fototerapia.
E. As lâmpadas utilizadas para fototerapia devem ter uma
irradiação ultravioleta alta, que pode ser medida pelos irradiômetros.
18 – Na abordagem fisioterapeutica em Lesões por Queimaduras
são objetivos da intervenção da fisioterapia, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Melhora da recuperação da pele e dos tecidos moles
Deambulação independente
Mínima formação de cicatrizes
Aumento da capacidade aeróbia
Avaliação e melhora da resistência cardiovascular já no
início do tratamento.

19 – São indicações da iontoforese, dependendo da substância
utilizada, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Tratamento da hiperidrose.
Tratamento em áreas extensas.
Alívio de dor crônica, especialmente neurogênica.
Aumento da extensibilidade das cicatrizes.
Paniculopatia edemato fibro esclerótica (PEFE = FEG).

A. Trabalho de coordenação motora global, da agilidade e
do ritmo.
B. Diminuição do tônus (diminuindo as referências fusais).
C. Reeducação dos músculos paralisados.
D. Facilitação do ortostatismo e da marcha.
E. Facilita as reações de endireitamento e equilíbrio, visto
que não existe pontos de apoio e o paciente é obrigado a
promover alterações posturais (flutuação e turbulência).
23 – Refere-se à Perda da Estabilidade Transversal por inversão:
A. Deslocamento da pinça bimaleolar por ruptura dos ligamentos tibiofibular anterior e posterior.
B. Entorse benígno do ligamento deltóide.
C. Entorse grave do ligamento deltóide.
D. Fratura dos maléolos lateral e medial.
E. Entorse benígno do ligamento talofibular anterior e calcaneofibular
24 – Na cinesioterapia, o exercício em que a ADM realizada de
forma ativa, na qual ocorre uma assistência de uma força externa,
manual ou eletro‐mecânica, por alguma insuficiência da contração
muscular é do tipo:
A.
B.
C.
D.
E.

Passivo
Ativo
Ativo-assistido
Resistido
Passivo-assistido

25 – São contra-indicações absolutas da massagem, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Flebite
Trombose ou tromboembolismo
Linfangite
Traumatismos recentes.
Distúrbios da coagulação

26 – É um som pulmonar patológico não agregado:
20 – Dos parâmetros ventilatórios, a Pressão de pico (PPI) é a
pressão máxima atingida durante a fase inspiratória. No Parâmetro
de alerta a tolerância é de até:
A.
B.
C.
D.
E.

25 cmH2O.
30 cmH2O.
40 cmH2O.
50 cmH2O.
65 cmH2O.

A.
B.
C.
D.
E.

Sopro tubário
Estertores secos
Estertores úmidos
Murmúrio vesicular
Frote pleural
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27 – Para ter um efeito cicatrizante, em média, o laser deve ser
utilizado com que dose?
A.
B.
C.
D.
E.

1 a 3 J/ cm²
2 a 5 J/ cm²
3 a 6 J/ cm²
5 a 10 J/cm²
8 a 12 J/cm²

28 – Quanto à fisioterapia durante a ventilação mecânica, o
posicionamento corporal como tratamento específico, tem como
objetivos principais, EXCETO:
A. Transmitir uma onda de energia através da parede torácica.
B. Otimizar a relação ventilação/perfusão
C. Aumentar o volume pulmonar
D. Reduzir o trabalho ventilatório e cardíaco
E. Aumentar o clearance mucociliar
29 – O teste de Galeazzi é indicado para:
A. Verificar se há diferença de comprimento nos membros
inferiores.
B. Verificar se há diferença de comprimento nos membros
superiores.
C. Verificar a estabilidade do tronco do recém-nascido.
D. Avaliar uma possível displasia do desenvolvimento dos
quadris.
E. Avaliar a instabilidade do quadril.

Vasodilatação
Eletroforese
Cataforese
Eletrosmose
Anaelectrotônus

A.
B.
C.
D.
E.

Extensão 0° a 40° e Flexão 85° a 100°.
Extensão 70° a 90° e Flexão 25° a 40°.
Extensão 0° a 25° e Flexão 65° a 85°.
Extensão 25° a 40° e Flexão 70° a 90°.
Extensão 85° a 100° e Flexão 0° a 40°.

35 – A reversão de antagonistas é a classificação geral das técnicas
nas quais o paciente inicialmente contrai os músculos agonistas e
depois os antagonistas, sem pausa ou relaxamento.
São objetivos principais da Inversão Dinâmica (Incorpora
Inversão Lenta), EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

31 – No teste de Schober um ponto ao nível de S1 é marcado em
sua pele, a partir deste ponto, são marcados outro dois, um a 5 cm
distal e outro 10 cm proximal a marca. Então é solicitado ao
paciente que faça flexão máxima da coluna lombar. Em situações
normais, essa distância deve aumentar em:
A.
B.
C.
D.
E.

A. Indicada é a de Baixíssima frequência.
B. Indicada é a de Baixa frequência.
C. Indicada é a de Média frequência.
D. Indicada é a de Alta frequência.
E. Contraindicada.
34 – As articulações metacarpofalangianas, as articulações
condilóides apresentam:

Aumentar a amplitude ativa do movimento.
Aumentar a força muscular.
Desenvolver coordenação.
Prevenir ou reduzir a fadiga
Aumentar a estabilidade e o equilíbrio.

36 – São vantagens dos exercícios em cadeia cinética aberta,
EXCETO:

30 – É um efeito polar da corrente galvânica:
A.
B.
C.
D.
E.

33 – Na abordagem da dor oncológica em situações de uso crônico
da morfina, por apresentar um outro mecanismo de analgesia, a
TENS é:

Recrutamento isolado de um músculo.
Movimento simples.
Contração concêntrica, esforço menor.
A carga é mais localizada.
Ativam-se muitos mecanorreceptores em uma única atividade.

37 – A imagem apresenta que teste especial?

2 a 4 cm com a flexão.
1 a 3 cm com a flexão.
4 a 10 cm com a flexão.
6 a 8 cm com a flexão.
8 a 12 cm com a flexão.

32 – Na tabela de gradação muscular, a amplitude completa de
movimentos contra a gravidade é considerada grau:
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

A.
B.
C.
D.
E.

JOBE
GERBER
PATTE
SPEED
NEER
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38 – São objetivos do tratamento fisioterápico da asma, EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Fortalecer a musculatura respiratória.
Drenagem efetiva das secreções alveolares.
Educar a consciência postural.
Obter o relaxamento do pescoço, cintura escapular e
músculos torácicos superiores.
E. Ensinar ao paciente o controle respiratório.
39 – Na Mielomeningocele, a órtese lambossacra (OLS) é
utilizada quando o nível da paralisia ocorre:
A.
B.
C.
D.
E.

Acima de L1
Acima de L2
Abaixo de L3-L4
Abaixo de L5
Abaixo de S1

40 – Segundo o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia;
Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo
sua área e atribuição específica, EXCETO:
A. Assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou
quando for o único profissional do setor, atendendo a Resolução específica.
B. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e
obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do
civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão.
C. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o
mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo
situações previstas em lei.
D. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, evento social,
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal
incompatível com o princípio de bioética de justiça.
E. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma
compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência.
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