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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

FISIOTERAPEUTA
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Excesso de ordem ou de caos não nos faz bem 

                           

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32

33 

34 

35 

36 

37 

 

   Existe uma obra do século VIII a.C atribuída ao poeta grego Hesíodo chamada Teogonia, na 

qual ele conta sobre a origem dos deuses, e, segundo a obra, o primeiro deus a surgir foi Caos e 

a partir dele surge Dia e Noite, daí tudo vai se desenrolando. É uma obra magnífica! Recomendo 

a todos essa leitura. Em outras palavras, caos e ordem sempre existiram desde o início dos 

tempos. É impossível haver só ordem ou só caos, os dois estão sempre interconectados. 

   Excesso de ordem ou excesso de caos representa a morte. Vamos entender melhor isso! O 

caos é até estudado em Física e vem associado com um conceito interessante de entropia. Quem 

nunca ouviu __ conhecida frase “tudo tende __ desordem…”? Sendo bem simplista, entropia é 

essa tendência relacionada às coisas. Dou aulas de Física e sempre me utilizo de um exemplo 

superdidático para explicar isso. Se você espatifa um ovo no chão, esse ovo jamais voltará a ser 

bonitinho e oval como era. A única maneira de ele voltar a ser como era é você filmar a queda e 

colocar o vídeo da filmagem rodando de trás pra frente, assim você vê aquela clássica cena de 

filme na qual um ovo se reconstitui. Mas na mesma hora você pensa: “ah! O vídeo está rodando 

de trás pra frente…”. Não é bacana isso?  

   O caos ou desordem está ligado a tudo que tem movimento. Já a ordem total ou absoluta está 

ligada __ ausência de movimento. E a total ausência de movimento é a morte. Inclusive o 

conceito filosófico de morte é bem mais amplo do que o biológico ou o conceito religioso. 

   É legal levar para a nossa vida prática. Quando uma casa está arrumada demais, essa é a 

prova concreta de que não existe movimento dentro dela. Inclusive até psicólogos e terapeutas 

utilizam uma frase que virou clichê hoje em dia: “uma casa muito arrumada é uma casa triste”. 

Ou seja, um pouquinho de desordem faz bem, é sinal de que há vida, há movimento na casa. 

   Outro exemplo é nosso próprio corpo. Se ele ficar parado demais é como se estivéssemos 

mortos. Inclusive diversas doenças surgem por conta do sedentarismo. Veja que interessante! 

Uma das mais comuns qual é: pressão alta. Ela vem de quê? Quase sempre das artérias e veias 

que ficam entupidas por causa da gordura que se acumula. Essa gordura impede o quê? O 

sangue de circular. E o que o sangue representa? Vida e movimento! Essa é a metafísica da 

saúde, que estou explicando a você da forma mais simples que eu posso transmitir! 

   Esse assunto é riquíssimo, está na Física, na Filosofia, na Psicologia, na Medicina, na Arte, na 

natureza, nos ambientes, está até mesmo nos relacionamentos! Perceba! O que acontece quando 

um relacionamento é harmônico demais, o casal parece que é perfeito, que nunca briga, que 

nunca discute, que nunca há discordâncias, etc? É um relacionamento de fachada! Todo bom 

relacionamento tem lá a sua pitada de caos. Eu até me atrevo a dizer que essa pitada de caos é 

um tempero especial nos relacionamentos! 

   Enfim, o resumo de tudo que quero dizer nesse texto é: ordem e caos são importantes, mas 

devem estar juntos e jamais em excesso, pois o excesso dos dois representa a morte! Vou deixar 

essa viagem filosófica por aqui. O que coloquei aqui foi apenas um grãozinho de areia na 

imensidão desse tema… 

Texto adaptado especialmente para esta prova.  
Disponível em https://www.contioutra.com/excesso-de-ordem-ou-de-caos-nao-nos-faz-bem/.  

Acesso em 11 dez. 2018. 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

tracejadas das linhas 08 (duas ocorrências) e 16. 

 

A) a – a – à 

B) a – à – a 

C) a – à – à 

D) à – à – a 

E) à – a – a 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.  

 

https://www.contioutra.com/excesso-de-ordem-ou-de-caos-nao-nos-faz-bem/
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QUESTÃO 02 – O superlativo absoluto do adjetivo “rico”, ou seja, “riquíssimo”, é empregado no 

texto. Considerando exclusivamente a Norma Culta da Língua Portuguesa, qual é o superlativo 

absoluto do adjetivo “comum”? 

 

A) Comunzaço. 

B) Comunzíssimo. 

C) Comuníssimo. 

D) Comunérrimo. 

E) Comunésimo. 

 

 

QUESTÃO 03 – Com base no que é explicitado pelo texto, é correto afirmar que: 

 

A) É possível haver somente caos quando uma pessoa é intensamente desordeira. 

B) Caos e ordem são invenções humanas recentes. 

C) Um ovo espatifado no chão se reconstitui se o vídeo que registra a sua quebra for recuperado. 

D) O conceito de morte é mais amplo que a biologia e a religião. 

E) Uma casa muito ajeitada e organizada demonstra a inexistência de movimento em seu interior. 

 

 

QUESTÃO 04 – Qual das seguintes palavras retiradas do texto inexiste na Língua Portuguesa se for 

suprimido o acento? 

 

A) Início. 

B) Voltará. 

C) Está. 

D) Prática. 

E) Filosófica. 

 

 

QUESTÃO 05 – No que se refere à pontuação, analise as seguintes proposições: 

 

I. Por ser uma abreviatura de “antes de Cristo”, o correto seria escrever “a. C.” na primeira linha 

do texto. 

II. No final do segundo parágrafo, o autor poderia combinar o ponto de interrogação com um ponto 

de exclamação, se assim quisesse. 

III. As reticências, que constam no encerramento do texto, não podem ser usadas no fim de um 

período gramaticalmente completo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Qual dos seguintes verbos extraídos do texto pode ser empregado também na voz 

verbal reflexiva, caso se queira formular uma frase na qual o sujeito ao mesmo tempo executa e 

sofre a ação? 

 

A) Discutir. 

B) Espatifar. 

C) Surgir. 

D) Pensar. 

E) Acontecer. 
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QUESTÃO 07 – Quanto à coesão e coerência, elementos indispensáveis para garantir a unidade do 

texto, de modo que faça sentido, analise as seguintes afirmações: 
 

I. O pronome “ele” (l. 02) se refere ao deus Caos. 

II. O diminutivo “bonitinho” (l. 11) faz referência à palavra “ovo”.  

III. O pronome “dela” (l. 19) está retomando a expressão “prova concreta”. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 08 – O termo “metafísica” (l. 26) é constituído pelo prefixo grego “meta”, que significa: 
 

A) Além. 

B) Deficiência. 

C) Excelência. 

D) Semelhança. 

E) Metade. 
 

 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes justificativas relacionadas ao emprego do acento agudo na 

letra “i”, do termo “atribuída” (l. 01): 
 

I. Ela corresponde à segunda vogal tônica de um ditongo. 

II. Ela não está seguida de “nh”.  

III. Ela não forma sílaba com “r”, “l”, “m”, “n” ou “z”.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 10 – Na frase “A única maneira de ele voltar a ser como era é você filmar a queda e 

colocar o vídeo da filmagem rodando de trás pra frente, assim você vê aquela clássica cena de filme 

na qual um ovo se reconstitui” (l. 11-13), se a palavra “você” fosse flexionada no plural nas duas 

ocorrências, quantas outras palavras precisariam ser modificadas para garantir a correta 

concordância verbo-nominal? 

 

A) Duas. 

B) Três. 

C) Quatro. 

D) Cinco. 

E) Seis. 
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QUESTÃO 11 – De acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, qual a classe 

gramatical do termo “inclusive” (l. 16, 19 e 23)? 
 

A) Adjetivo. 

B) Conjunção. 

C) Pronome. 

D) Advérbio. 

E) Substantivo. 

 

 

QUESTÃO 12 – Conforme Domingos Paschoal Cegalla, em Novíssima Gramática da Língua 

Portuguesa, a comparação é uma figura de linguagem que consiste em pôr em confronto pessoas ou 

coisas, a fim de lhes destacar semelhanças, características, traços comuns, visando a um efeito 

expressivo. Partindo-se desse pressuposto, assinale a alternativa que contém uma frase extraída do 

texto em que é constatável o uso da comparação. 

 

A) Se ele ficar parado demais é como se estivéssemos mortos. (l. 22-23). 

B) Veja que interessante! (l. 23). 

C) Essa é a metafísica da saúde, que estou explicando a você da forma mais simples que eu posso 

transmitir! (l. 26-27). 

D) É um relacionamento de fachada! (l. 31). 

E) Vou deixar essa viagem filosófica por aqui. (l. 35-36). 

 

 

QUESTÃO 13 – O sujeito da frase “É legal levar para a nossa vida prática” (l. 18) é classificado 

como: 

 

A) Simples. 

B) Composto. 

C) Oculto. 

D) Indeterminado. 

E) Inexistente. 

 

 

QUESTÃO 14 – Na frase “É impossível haver só ordem ou só caos, os dois estão sempre 

interconectados” (l. 05), caso logo depois da vírgula fosse incluída uma conjunção, qual das 

seguintes opções preservaria o sentido original da mensagem? 

 

A) No entanto. 

B) Enquanto. 

C) Entretanto. 

D) Conquanto. 

E) Portanto. 

 

 

QUESTÃO 15 – No tocante à relação entre fonemas e grafias de palavras, analise as seguintes 

afirmações sobre palavras retiradas do texto: 

 

I. O termo “magnífica” apresenta dígrafo. 

II. Há dígrafo no termo “hora”. 

III. Não há ditongo no termo “quero”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 – Para os efeitos do Plano de Carreira do Servidor, Categoria Funcional no Município 

de Seberi é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com igual(is) _________________, 

constituída de Padrões e Classes. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) cargas horárias 

B) tempo de serviço 

C) atribuições e responsabilidades 

D) acessibilidades e gratificações 

E) vencimentos e especificidades 
 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com as prerrogativas do Plano de Carreira do Servidor, as especificações 

de cada categoria funcional, para os servidores públicos do Município de Seberi, dentre outras, 

deverão conter: 
 

I. Modelo de contratação eletivo. 

II. Padrão de vencimento. 

III. Descrição sintética e analítica das atribuições.  

IV. Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de 

acordo com as atribuições do cargo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  
 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com o Plano de Carreira do Servidor, as promoções no Município de 

Seberi obedecerão ao critério de ______________ em cada classe e ao merecimento. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) assiduidade 

B) desempenho 

C) promoção 

D) contribuição 

E) tempo de exercício 
 

 

QUESTÃO 19 – Em relação à estabilidade, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 
 

(  ) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, transitada em julgado, ou 

mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Ao entrar em exercício, o Servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 

desempenho do cargo, observados os seguintes quesitos: assiduidade, pontualidade, disciplina, 

eficiência, responsabilidade e relacionamento. 

(  ) Verificado em qualquer fase do estágio, seu resultado insatisfatório, por três avaliações 

consecutivas, será processada a exoneração do servidor, observado o disposto no Sistema de 

Avaliação do Estágio Probatório. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V.  

B) F – V – V.  

C) V – F – F.  

D) F – F – V.  

E) V – V – F.  
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QUESTÃO 20 – Dentre as formas de provimento para cargos públicos, no Município de Seberi, 

estão: 
 

I. Nomeação. 

II. Recondução. 

III. Readaptação. 

IV. Aproveitamento. 

V. Contratação por CLT. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas V. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II, III e V. 

E) Apenas I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 21 – Sobre a posse e o exercício dos servidores municipais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 

B) No ato de posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro 

cargo, emprego ou função pública, se exercer, e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens 

e valores que constituem seu patrimônio. 

C) É de dez dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse. Será 

tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse e o exercício, nos prazos legais. 

D) O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para o qual o servidor for designado. 

E) A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. 
 

 

QUESTÃO 22 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Seberi, no trato da 

interrupção e do reinício do exercício para os servidores públicos do Município de Seberi, determina 

que o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no(a): 
  

A) Avaliação de desempenho.  

B) Boletim de acompanhamento. 

C) Assentamento individual do servidor. 

D) Sistema Único de Servidores Municipais. 

E) Memorando encaminhado ao chefe da repartição.  
 

 

QUESTÃO 23 – Conforme estabelecido em lei, o servidor público do Município de Seberi perderá a 

remuneração do repouso semanal quando faltar, sem motivo justificado, ao serviço durante a 

semana, mesmo que apenas 
 

A) um turno. 

B) dois turnos. 

C) uma vez na semana. 

D) uma vez ao mês. 

E) uma vez ao ano. 
 

 

QUESTÃO 24 – O Regime Jurídico Único, no verso em que trata da indenização referente a 

transporte, estabelece que somente fará jus à indenização de transporte pelo seu valor integral o 

servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo, durante pelo menos: 
 

A) Cinco dias. 

B) Dez dias. 

C) Quinze dias. 

D) Vinte dias. 

E) Vinte e cinco dias. 
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QUESTÃO 25 – O Regime Jurídico Único, ao tratar do adicional por tempo de serviço para o 

servidor público do Município de Seberi, prevê que o servidor terá direito a uma gratificação 

adicional de cinco por cento sobre seus vencimentos após cada quanto tempo de serviços prestados? 
 

A) Dois anos. 

B) Três anos. 

C) Quatro anos. 

D) Cinco anos. 

E) Seis anos. 
 

 

QUESTÃO 26 – Em relação às férias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Após cada período de doze meses de vigência da relação entre o Município e o servidor, este terá 

direito a férias na proporção de trinta dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais 

de cinco vezes. 

B) Não terá direito a férias o servidor que, no curso de período aquisitivo, tiver gozado licenças para 

tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoa da família, por 

mais de seis meses, embora descontínuos, e licença para tratar de interesses particulares por 

qualquer prazo. 

C) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade, comoção interna ou por 

motivo de superior interesse público. 

D) O servidor perceberá, durante as férias, a remuneração integral, acrescida de um quinto, 

devendo ser paga uma semana antes do início do período. 

E) A concessão das férias, mencionando o período de gozo, será participado por escrito ao servidor 

com antecedência de, no mínimo, quinze dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. 
 

 

QUESTÃO 27 – O Plano Plurianual do Município de Seberi deverá compreender: 
 

I. Diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de execução plurianual. 

II. Investimentos de execução plurianual. 

III. Gastos com a execução de programas de duração continuada. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 – De acordo com a Lei Orgânica, a aquisição de bens imóveis, por compra ou 

permuta, depende sempre de prévia avaliação e autorização: 

 

A) Judicial. 

B) Plebiscitária. 

C) Popular. 

D) Legislativa. 

E) Executiva. 

 

 

QUESTÃO 29 – O Município de Seberi poderá instituir contribuições de seus servidores para o 

custeio, em benefício destes, de sistema de: 

 

A) Educação continuada. 

B) Irrigação pluvial. 

C) Reintegração de posses. 

D) Previdência e assistência social. 

E) Importação e exportação. 



489_LEG_NS_14/1/201917:33:51 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 30 – O Município aplicará, _______________, nunca menos de ________ da receita 

resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) a cada bimestre – 20% 

B) a cada trimestre – 12% 

C) anualmente – 25% 

D) mensalmente – 10% 

E) semestralmente – 30% 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Sobre a avaliação da força muscular periférica de indivíduos com pneumopatia 

crônica (DPOC), é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A força muscular de indivíduos com DPOC é geralmente comparável à de indivíduos saudáveis, 

porém se torna pior durante os períodos de exacerbação. 

B) As internações por exacerbação de doenças respiratórias crônicas (terceira causa de internação 

em idosos no Brasil) tem papel importante na deterioração da força muscular desses indivíduos. 

C) A força muscular periférica diminuída é considerada preditora de mortalidade em indivíduos com 

DPOC. 

D) O descondicionamento induzido pela inatividade, a inflamação sistêmica, o estresse oxidativo e os 

distúrbios nutricionais são causas de disfunção muscular periférica em indivíduos com 

pneumopatia crônica. 

E) A fisioterapia deve direcionar tratamento não somente à reabilitação cardiopulmonar, mas 

também ao sistema musculoesquelético periférico. 

 

 

QUESTÃO 32 – A articulação patelofemoral liga a patela ao fêmur. A patela realiza uma série de 

funções biomecânicas. Sobre essas funções, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Aumentar o ângulo de tração do tendão do músculo quadríceps femoral. 

II. Centralizar a tensão divergente dos músculos extensores de joelho. 

III. Diminuir a área de contato entre o tendão patelar e o fêmur. 

IV. Proteger a face anterior do joelho e o tendão do quadríceps femoral contra os ossos adjacentes. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 33 – A Síndrome Dolorosa Trocantérica ou Bursite Trocantérica acomete cerca de 10 a 

25% da população em geral, principalmente o gênero feminino. Em relação à sintomatologia 

relatada por pacientes, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso. 

 

(  ) Dor insidiosa sobre a região lateral e posterior do trocanter maior. 

(  ) Dor intermitente ou contínua sobre a região lateral e posterior do trocanter menor. 

(  ) Dor aguda sobre a região lateral e posterior do trocanter maior. 

(  ) A dor pode ser diminuída com atividade física. 

(  ) A dor pode ser aumentada com palpação local. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F – F. 

B) V – V – F – V – V. 

C) V – F – V – F – F. 

D) F – V – F – V – V. 

E) V – F – F – F – V. 
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QUESTÃO 34 – Em relação aos recursos de eletroterapia, analise as assertivas que seguem:  

 

I. Ultrassom é uma forma de vibração acústica, de frequência elevada, que oscila entre 1 e 3 

megahertz e que se propaga em forma de ondas de compressão longitudinal; sua intensidade 

terapêutica é da ordem de 0,5 a 4,0 watts/cm2. 

II. Ondas curtas são correntes alternadas de alta frequência, de 10 a 100 milhões de 

oscilações/segundo, e que provocam aquecimento profundo, por conversão de energia 

eletromagnética em calor. 

III. Laser é uma luz amplificada por emissão estimulada de radiação de ondas eletromagnéticas 

classificadas em baixa potência (uso terapêutico) e alta potência (uso cirúrgico). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

  

 

QUESTÃO 35 – Mulher de 24 anos, destra, arquiteta, foi encaminhada para avaliação e tratamento 

fisioterapêutico após episódio isquêmico de artéria cerebral média há dois meses, com consequente 

hemiparesia à direita. Relata que permaneceu durante todo o período após o AVE acamada, sendo 

dependente para a realização de todas as atividades da vida diária, mesmo apresentando 

movimentação ativa, com grau de força muscular igual a 2 na maioria dos músculos do hemicorpo 

direito. Sobre esse caso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O período de imobilização no leito não influencia a modificação cortical. 

(  ) A neuroplasticidade refere-se às modificações do sistema nervoso, permitindo que novos 

circuitos neuronais e trajetos nervosos diferenciados sejam estabelecidos para a execução da 

atividade. 

(  ) Fatores pessoais, tais como sexo e destreza manual, não devem ser considerados para a 

elaboração de um programa de treinamento motor, pois não influenciam as adaptações do 

sistema nervoso. 

(  ) Com a neuroplasticidade, é possível que haja aprendizado do uso e do não uso do hemicorpo 

afetado, uma vez que os novos circuitos podem ser ativados, ou circuitos previamente ativados 

podem se tornar inativos, dependendo do uso do hemicorpo afetado. 

(  ) Fatores ambientais e pessoais não influenciam a recuperação motora de indivíduos com AVE. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) F – F – V – V – V. 

D) V – V – F – F – F. 

E) F – V – V – F – V. 

 

 

QUESTÃO 36 – Dentre as patologias reumatológicas, temos a Síndrome de Reiter. Qual patologia 

abaixo NÃO tem relação com essa síndrome? 

 

A) Varizes Esofágicas. 

B) Disenteria. 

C) Uretrite – Cervicite. 

D) Prostatite. 

E) Inflamação Ocular. 
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QUESTÃO 37 – A Lei nº 8.080/1990 regula ações e serviços de saúde em todo território nacional. 

São ações que estão incluídas no campo de atuação do Fisioterapeuta: 

 

I. A participação no controle e na fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

II. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua produção. 

III. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano ficam a critério 
da Secretaria do Meio Ambiente, independentemente da Lei nº 8.080/1990. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 38 – Considere a portaria nº 2.436/2017, que regulamenta a Política Nacional de 

Atenção Básica, e analise as assertivas abaixo: 

 

I. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo 

com as necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes 

de saúde. 

II. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 

escolaridade, limitação física, intelectual e funcional. 

III. São adotadas estratégias que permitam maximizar iniquidades, de modo a evitar exclusão social 

de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação. 

 

Quais estão INCORRETAS?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III.  

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 39 – Sobre NASF 1 e NASF 2, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O NASF 1 é composto no mínimo por 3 (três) profissionais de nível superior de ocupações não 

coincidentes. 

II. Para o NASF 1 ter repasse de recursos federais, profissionais como Acupunturistas, Educador 

Físico e Homeopata não podem participar da equipe, somente no NASF 2. 

III. O NASF 2 é composto no mínimo por 5 (cinco) profissionais de nível superior de ocupações não 

coincidentes. 

IV. Para o NASF 2 ter repasse de recursos federais, profissionais como Assistente Social, 

Nutricionista e Terapeuta Ocupacional podem compor a equipe. 

  

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 40 – De acordo com o Código de Ética da Fisioterapia do COFFITO, o Fisioterapeuta tem 

deveres e obrigações específicos da profissão. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:  

 

I. Para o exercício profissional da Fisioterapia, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da 

circunscrição em que o Fisioterapeuta atuar, na forma da legislação em vigor, mantendo 

obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS. 

II. O Fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo 

quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos 

humanos. 

III. O Fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, 

participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua 

saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de 

qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema vigente no Brasil. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 


