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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

 FISIOTERAPEUTA 
 



 

 

PARTE I – FISIOTERAPEUTA 
 
01 - Família de vírus responsável pela infecção de vias 
aéreas superiores, exceto: 

A) adenovírus 
B) rinovírus 
C) enterovírus 
D) sincial respiratório 
E) mutans 

 
02 - Sobre a etiologia da pneumonia, marque a alternativa 
correta: 

A) Estreptococos mutans 
B) Estreptococos viridas 
C) Estreptococos pneumoniae 
D) Apenas mutans 
E) Todas corretas 

 
03 – Criança, 18 meses de vida com frequência respiratória 
acima de 65 irpm, tosse e febre de 39,5 ºC, será 
encaminhada para fisioterapia com possível diagnóstico de: 

A) edema agudo de pulmão 
B) pneumonia 
C) bronquite 
D) asma 
E) espasmo de faringe 

 
04 - Todos os músculos abaixo se relacionam com o 
manguito rotador, exceto: 

A) supra espinal 
B) infra espinal 
C) redondo menor 
D) subscapular 
E) platisma 

 
05 - Sinal de Hoffman é: 

A) o oposto do Babinski no membro superior 
B) igual ao Babinski no membro superior 
C) o equivalente do Babinski no membro superior 
D) igual ao Babinski no membro inferior e coluna 
E) estímulo motor para homens e idosos sem babisnk 

evidente 
 
06 - São reflexos superficiais: 

A) reflexo cutaneoabdominal 
B) reflexo cremasteriano 
C) reflexo cutaneoplantar 
D) reflexo cutâneo 
E) todas corretas 

 
07 - São características da síndrome piramidal, exceto: 

A) clonus 
B) hipotonia 
C) espasticidade 
D) fraqueza 
E) hipertonia 

 
 
 
 
 
 

08 - São características da síndrome do primeiro neurônio 
motor, exceto: 

A) ausência de clônus 
B) espasticidade 
C) hiper-reflexia 
D) hipertonia 
E) reflexo cutâneo plantar 

 
09 - Doença desmielinizante da substância branca do 
sistema nervoso central que não acomete vias periféricas: 

A) Esclerose múltipla 
B) Distrofia 
C) Guillain-Barré 
D) Estenose trófica 
E) Fibromialgia 

 
10 - Na síndrome do segundo neurônio motor observa-se 
todas abaixo, exceto: 

A) fraqueza 
B) clônus 
C) atrofia 
D) hipotrofia 
E) hiporreflexia 

 
11 - Sobre Síndrome de Guillain-Barré marque a alternativa 
errada: 

A) o principal agente associado é o Campylobacter 
jejuni 

B) pode complicar com arritmias cardíaca 
C) o prognóstico é autolimitado 
D) apresenta fraqueza muscular progressiva e 

ascendente 
E) o principal agente associado é o etreptocococ 

mutans 
 
12 - Na esclerose lateral amiotrófica os neurônios 
acometidos são: 

A) primeiro motor e segundo sensitivo 
B) todos sensitivos 
C) segundo motor apenas 
D) primeiro motor e segundo motor 
E) primeiro sensitivo apenas 

 
13 - Doença autoimune contra os receptores de acetilcolina 
musculares localizados na placa motora: 

A) ELA 
B) Miastenia gravis 
C) Distrofia motora de duchene 
D) Poliomielite 
E) Síndrome de Fournier 

 
14 - São miopatias inflamatórias idiopáticas: 

A) polimiosite e dermatomiosite 
B) dermatite de contato 
C) miopatia de duchene 
D) poliomielite e polimiosite 
E) miosite por potássio 

 
 
 
 
 



 

 

15 - Principais síndromes epilépticas: 
A) epilepsia parcial benigna 
B) epilepsia mioclonal juvenil 
C) epilepsia do lobo temporal 
D) epilepsia com perda total da consciência 
E) todas corretas 

 
16 - Na síndrome de West observa-se: 

A) ausência de espasmo 
B) EEG normal 
C) EEG sem padrão de hipsarritmia 
D) desenvolvimento neuropsicomotor sem alteraçõe 
E) espasmos infantis 

 
17 - Sobre ATM marque alternativa correta: 

A) relaciona-se com esqueleto apendicular 
B) não relaciona-se com oclusão 
C) nunca cursa com deslocamento de disco anterior 
D) sempre o disco luxa posteriormente o que gera 

desconforto e equilíbrio oclusal 
E) relaciona-se com esqueleto axial 

 
18 - Sobre  Empuxo marque a alternativa corrreta: 

A) é a força centrípeta resultante exercida por um 
fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo 
que nele esteja imerso. 

B) é a força hidrostática resultante exercida por um 
fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo 
que nele esteja imerso. 

C) é a força piesoelétrica resultante exercida por um 
fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo 
que nele esteja imerso. 

D) é a força cinética totalresultante exercida por um 
fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo 
que nele esteja imerso. 

E) é a força estática resultante exercida por um fluido 
em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele 
esteja imerso. 
 

19 - Nervo constituído por uma raiz motora e outra sensitiva 
e conhecido como VII par: 

A) nervo trigêmio 
B) nervo oculomotor 
C) nervo óptico 
D) nervo abducente 
E) nervo facial 

 
20 - O X par de nervo craniano é denominado: 

A) Vago 
B) Facial 
C) Abducente 
D) Trigêmio 
E) Oculomotor 

 
21 – Faz parte do esqueleto axial, exceto: 

A) frontal 
B) manúbrio 
C) cubóide 
D) esterno 
E) mandíbula 

 
 

22 - A fratura de Colles é a: 
A) fratura da extremidade distal do rádio, onde o 

fragmento se desloca para trás e para o exterior 
B) fratura da extremidade distal do femur, onde o 

fragmento se desloca para trás e para o exterior 
C) fratura da extremidade distal do umero, onde o 

fragmento se desloca para trás e para o exterior 
D) fratura da extremidade distal da tibia, onde o 

fragmento se desloca para trás e para o exterior 
E)  fratura da extremidade distal do maléolo medial, 

onde o fragmento se desloca para trás e para o 
exterior 
 

23 - A necrose da cabeça femoral em crianças é conhecida 
também como : 

A) Enfermidade de Perthes ou Doença de Pagett 
B) Enfermidade de Perthes ou Doença de bougart 
C) Enfermidade de Perthes ou Doença de collis 
D) Enfermidade de Perthes ou Doença de Legg-Calve-

Perthes 
E) Enfermidade de Perthes ou doença de Smith 

 
24 - A rotação axial da coluna cervical é aproximadamente: 

A) 120 graus 
B) 50 graus 
C) 30 graus 
D) 25 graus 
E) 100 graus 

 
25 - O ligamento sacroilíaco anterior é constituído por 2 
fascículos denominados: 

A) conutação 
B) nutação lateral 
C) freios de nutação 
D) projeção anterior 
E) ílio nutação 

 
26 - São efeitos da imobilização sobre a cartilagem articular: 

A) diminuição na síntese de proteoglicanos 
B) amolecimento da cartilagem articular 
C) morte de condrócitos 
D) redução na espessura da cartilagem articular 
E) todas corretas 

 
27 - Efeito piezoelétrico pode ser observado na(o): 

A) parafina 
B) ultra som 
C) alongamento 
D) estímulo motor cinesioterapeutico 
E) resistência ao esforço 

 
28 - Trissomia do cromossomo 21 pode ser encaminhado 
para reabilitação com diagnóstico de síndrome: 

A) duchene 
B) morton 
C) Piaget 
D) sjogren 
E) down 

 
 
 
 



 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 



 

 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 


