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PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E
RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:

O QUE MAIS DÓI

O que mais dói não é sofrer saudade
Do amor querido que se encontra ausente
Nem a lembrança que o coração sente
Dos belos sonhos da primeira idade.

Não é também a dura crueldade
Do falso amigo, quando engana a gente,
Nem os martírios de uma dor latente,
Quando a moléstia o nosso corpo invade.

O que mais dói e o peito nos oprime,
E nos revolta mais que o próprio crime,
Não é perder da posição um grau.

É ver os votos de um país inteiro,
Desde o praciano ao camponês roceiro,
Pra eleger um presidente mau.
(PATATIVA DO ASSARÉ)

01. (CONCURSO CRATO/2021) O poeta cearense
propõe, no poema O que mais dói, uma reflexão que

A) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

B) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados ao convívio com os outros e
consigo mesmo, e um evento da vida social coletiva,
relacionado ao caráter incerto das escolhas no exercí-
cio da democracia.

C) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à política, e da vida social coletiva,
relacionado ao efeito negativo do destino desamparado
dos eleitores nordestinos.

D) nivela acontecimentos da vida social coletiva, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um revés da vida
íntima, relacionado ao efeito negativo do conformismo
diante do poder do negacionismo científico na política.

E) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados à má sorte, e um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

02. (CONCURSO CRATO/2021) A forma poética
usada por Patativa no poema "O que mais dói" é
chamada de:

A) quadra popular.

B) cantoria de repente.

C) soneto italiano.

D) soneto inglês.

E) martelo agalopado

03. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "Desde o
praciano ao camponês roceiro", os termos destaca-
dos podem ser classificados quanto à sua classe gra-
matical e processo de formação como:

A) adjetivo/derivação sufixal e adjetivo/derivação sufixal

B) substantivo/derivação parassintética e adje-
tivo/composição por aglutinação

C) advérbio/derivação imprópria e adjetivo/derivação pre-
fixal

D) substantivo/ composição por aglutinação e adje-
tivo/derivação sufixal

E) substantivo/derivação imprópria e adjetivo/derivação
sufixal

04. (CONCURSO CRATO/2021) A forma verbal dói

A) não deveria receber acento, pois contém o ditogo
aberto "oi", como em paranoia.

B) recebe acento para indicar a abertura da vogal e não a
sua tonicidade.

C) recebe acento, pois o ditongo aberto não ocorre em pa-
roxítona, como é o caso de estoico.

D) não deveria receber acento, pois os monossílabos tôni-
cos com ditongo fechado não recebem acento, a exem-
plo de rei e deus.

E) recebe acento, pois a raiz etimológica do verbo doer é
o substantivo dó.
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05. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói não é sofrer saudade", o termo sublinhado
exerce função de:

A) objeto direto

B) objeto indireto

C) agente da passiva

D) complemento nominal

E) adjunto adverbial

06. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói e o peito nos oprime", o termo sublinhado
exerce função de:

A) sujeito

B) objeto indireto

C) objeto direto

D) adjunto adnominal

E) adjunto adverbial

07. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio de emprego de pontuação:

A) Mas veja bem, eu sei também fazer poesia em forma
literária, mas não vou desvirtuar a minha lira, somente
cantando isso.

B) Eu nunca deixei de olhar para o caboclo e nem de falar
da poesia dele, a poesia sertaneja, que tem o cheiro da
poeira do sertão.

C) Esta poesia, cheirando a mato verde... É a poesia natu-
ral.

D) Se eu fui alfabetizado, um pouquinho, e também co-
nheço poesia, eu poderia muito bem ir além destes can-
tadores que não conhecem a medida do verso.

E) Eu não quero perder a beleza da minha poesia serta-
neja, da poesia pura, pura como as flores da selva...

08. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio no emprego da crase:

A) Etimologicamente, uma primeira explicação à palavra
sertão é que advém do latim De-sertum, "o que sai da
fileira".

B) Na linguagem militar, De-sertum se refere àquele que
deserta. Dessa maneira, desertanum significa o lugar
desconhecido, onde o desertor se refugiava.

C) Outra explicação é que sertão seria corruptela de de-
sertão (deserto grande), que era como os portugueses
chamavam às paragens despovoadas da África

D) A terceira explicação corresponde ao latim sertanus,
que se refere à bosque, mata, podendo fazer alusão
também a regiões desabitadas.

E) Existe uma diversidade de usos da palavra sertão,
sendo que aquele relativo à seca tornou-se a represen-
tação que mais se consolidou no imaginário popular.

09. (CONCURSO CRATO/2021) As palavras
praciano e roceiro indicam uma oposição de sen-
tidos, remetendo, respectivamente, a:

A) lazer e trabalho.

B) indivíduo alfabetizado e indivíduo analfabeto.

C) presente e passado.

D) urbano e rural.

E) campo e cidade.

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva em que não ocorrem desvios ortográficos, de
regência ou de pontuação:

A) Serra de Santana é uma região rural do município de
Assaré que dista 18 km da sede, lá nasceu o poeta Pa-
tativa do Assaré, neste lugar teve seu contato inicial
com o mundo, com as pessoas, com o cordel, com a
cantoria, com a dor (morte de seu pai), com o trabalho
na roça e onde desenvolveu a sua paixão pela poesia.

B) Feitosa diz que "em sua poética, a Serra de Santana
aparece como um espaço privilegiado, lugar idílico, o
lugar do nascimento do homem e do poeta". A natu-
reza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como
poeta, foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo.
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C) O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta
uma performance única, onde se encontram espaço e
sujeito. Desse espaço o poeta recebe uma energia que
lhe possibilita uma criação poética singular, ligada à
terra, de onde brota a poesia junto com o milho e o fei-
jão, numa relação em que natureza e cultura conversam
dialeticamente.

D) O lugar de origem do poeta carrega uma tradição,
uma genealogia, uma história. Essa memória genea-
lógica particular e social, inserida no espaço de As-
saré, constitui-se de uma referência para o eu lírico,
convertendo-se numa forma de habitar o espaço, da
qual fala Bachelard (2008).

E) Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas
através de uma ancestralidade, de uma memória fami-
liar. Nesse sentido, cada indivíduo garante a continui-
dade e a reconstrução da memória do seu lugar de ori-
gem.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o valor da ex-
pressão (1 +

√
2)−1 + 1 ?

A) 1 +
√
2

B) 1

C) 2
√
2

D)
√
2

E) 2−
√
2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A soma de dois nú-
meros reais é 20. Determine o valor mínimo da
soma dos quadrados desses números.

A) 100

B) 200

C) 250

D) 150

E) 180

13. (CONCURSO CRATO/2021) As retas de equações
r : 2x+ 3y − 5 = 0 e s : ax− 8y + 3 = 0, a 6= 0,
são perpendiculares. Nessas condições:

A) a = 8

B) a = 12

C) a = 3

D) a = 5

E) a = 6

14. (CONCURSO CRATO/2021) Um triângulo equi-
látero e um quadrado são equivalentes, isto é, pos-
suem mesma área. Se o triângulo tem por medida
do lado l = 6 cm, quanto mede cada lado do qua-
drado?

A) 3 4
√
3 cm

B) 6
√
3 cm

C) 9
√
3 cm

D) 6 4
√
3 cm

E) 3 cm

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "14 é
um número irracional e 53 é um número primo"é:

A) 14 é um número racional e 53 não é um número primo.

B) 14 é um número irracional e 53 não é um número
primo.

C) 14 é um número racional ou 53 não é um número
primo.

D) 14 é um número irracional ou 53 é um número primo.

E) 14 é um número irracional e 53 é um número primo.
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COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Quando falamos sobre competências socioemocionais,
nos referimos a traços, habilidades e comportamentos
que contemplam aspectos do nosso temperamento e
personalidade, dentre outros.

B) Pessoas que apresentam um nível maior de desenvol-
vimento de competências socioemocionais tendem a
demonstrar mais facilidade em administrar suas emo-
ções.

C) Ao tratarmos sobre competências socioemocionais,
englobamos aspectos como o desenvolvimento das
nossas habilidades de gestão saudável dos relaciona-
mentos e resolução de problemas.

D) Pessoas com um maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tendem a apresen-
tar conceitos distorcidos sobre si mesmo e sobre os ou-
tros.

E) Podemos relacionar o desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais a maiores índices de sucesso aca-
dêmico e profissional.

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva CORRETA:

A) Traços de personalidade desadaptativos são permanen-
tes, não existindo a possibilidade de torná-los mais
saudáveis ao longo da vida.

B) Traços de personalidade patológicos estão associados
a presença de pouco ou nenhum prejuízo no nível de
funcionamento da personalidade do indivíduo.

C) Um indivíduo que apresenta uma patologia da persona-
lidade tende a apresentar um funcionamento saudável
e adaptativo em todas as áreas de sua vida.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a estabelecer relações interpessoais mais saudáveis
e satisfatórias.

E) Um indivíduo com nível mais adequado de funciona-
mento da personalidade apresenta inclinação a ter um
autoconceito prioritariamente negativo.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alterna-
tiva incorreta.

A) A educação é uma forte ferramenta para o desenvolvi-
mento moral do indivíduo.

B) As relações construídas nos ambientes que frequenta-
mos nos permite conhecer mais a respeito de nós mes-
mos e das nossas emoções.

C) Em relação a desenvolvimento, o raciocínio lógico en-
rijecido é mais importante que o mergulho nos senti-
mentos.

D) Um desenvolvimento promissor é construído através
de um equilíbrio entre aspectos cognitivos e afetivos.

E) A instituição de ensino pode ser uma ferramenta po-
tencializadora de desenvolvimento pessoal.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Os pressupostos da
educação integral seguem abaixo, exceto:

A) Desenvolvimento integral do sujeito (dimensões inte-
lectual, afetiva, social e física).

B) A educação deve ser comprometida apenas com o que
diz respeito ao espaço físico da instituição de ensino.

C) Deve existir articulação entre os educadores, os edu-
candos, a família e a comunidade.

D) Educação permanente e de qualidade.

E) O projeto pedagógico pode incluir saberes acadêmicos
e comunitários.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a pos-
tura do colaborador na instituição de ensino, assi-
nale a alternativa que não condiz com um compor-
tamento apropriado.

A) Ter conhecimento do código de ética institucional.

B) Respeitar as diversidades e diferenças.

C) Colaborar com o crescimento do trabalho em equipe.

D) Validar a competição entre os colegas de trabalho, sem
mensurar as possíveis consequências.

E) Resistir a qualquer tipo de assédio ou atos de corrup-
ção.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a CORRETA.

A) Unidade de controle, Unidade Lógica aritmética e re-
gistradores são componentes da arquitetura de um pro-
cessador;

B) Fitas magnéticas são dispositivos de armazenamento
não volátil;

C) Scanner é um periférico de saída de dados;

D) Plotter é um periférico de saída de dados;

E) Teclado é um periférico de entrada de dados.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as afirmações
abaixo e assinale aquela que corresponde a princi-
pal função de um browser.

A) Navegar na WEB;

B) Calcular coordenadas geográficas;

C) Localizar palavras ou expressões em um editor de
texto;

D) Proteger a integridade do sistema operacional;

E) Fornecer plataforma para execução de um firewall.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a ERRADA.

A) Em uma planilha eletrônica criada no Google Docs as
células são endereçadas com a combinação de coluna
e linha, as colunas são nomeadas com letras e as linhas
com números;

B) O atalho para aumentar o tamanho da fonte do Micro-
soft Word corresponde a combinação das teclas Ctrl +
F3;

C) O atalho para salvar um documento no Microsoft Word
ou no Microsoft Excel é Ctrl + B;

D) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl + J
altera o alinhamento do parágrafo para justificado;

E) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl +
L permite a localização de palavras ou fragmentos de
texto.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o atalho para
criar uma pasta no Windows Explorer?

A) Ctrl + O;

B) Ctrl + Shift + O;

C) Ctrl + K;

D) Ctrl + N;

E) Ctrl + Shift + N.

25. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas e assinale o item CORRETO.

A) Dado corresponde a um conjunto de informações;

B) Informação corresponde a um dado bruto, sem trata-
mento adequado;

C) O conhecimento é aplicado para transformar um con-
junto de informações em um dado;

D) A aplicação de conhecimento transforma dados em in-
formação;

E) Dado corresponde a um conjunto de conhecimentos.

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) Os principais ele-
mentos do Estado são: Território, Povo e Poder. So-
bre as teorias sociológicas do Estado estas partem
das contribuições de três sociólogos que se debruça-
ram para compreender o Estado e seus mecanismos
institucionais, que possam garantir a ’coerção so-
cial". Ao longo da história sobre a evolução da
sociedade o Estado se coloca a partir de diversas ti-
pologias, em que representam a formação e ação do
"poder coercitivo"no conjunto da sociedade. Essas
tipologias podem ser descritas como: Estado feu-
dal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado
representativo.

Nesse contexto podemos afirmar que:

A) Por Estado Feudal, compreende a forma de poder exer-
cida por uma determinada classe social (proprietários
de terras). Essa forma de organização política do Es-
tado foi característica do período pré-capitalista;
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B) Por ’Estado estamental"entende-se a organização po-
lítica na qual foram formados órgãos colegiados, ou
estados que reúnem indivíduos possuidores da mesma
posição social, precisamente os "estamentos", estes
usufruíam de direitos e privilégios que faziam valer
contra o detentor do poder soberano através das assem-
bleias deliberantes como os parlamentos. Faziam parte
dos "estamentos: o Clero e Plebeus";

C) O Estado absoluto caracteriza-se pela concentração e
centralização do poder sobre um território, em que as
decisões partem de um poder central que não é passivo
de questionamentos. Esse tipo de organização polí-
tica é típico do período que se caracteriza como Estado
Moderno;

D) No Estado representativo, os mecanismos institucio-
nais estão à serviço do território pela busca da sobera-
nia nacional, o poder é exercido a partir de representa-
ções coletivas para o fortalecimento do Estado;

E) No Estado representativo o indivíduo passa a ser o cen-
tro da participação política, formulando (através dos
seus representantes) os mecanismos institucionais que
regulamentam as relações entre Estado e Sociedade.
O desenvolvimento do Estado representativo coincide
com as fases sucessivas da expansão dos direitos polí-
ticos e da constituição de partidos políticos organiza-
dos. A diferença entre o Estado representativo e o esta-
mental é que a representação por categorias de "classes
sociais"é substituída pela representação de indivíduos,
aos quais podem exercer os seus direitos políticos.

27. (CONCURSO CRATO/2021) O território brasi-
leiro compreende uma heterogeneidade em relação
às suas Regiões. As diferenças são econômicas, so-
ciais, climáticas, culturais, dentre outras. Dessa
forma é correto afirmar que:

A) A região Norte é a região do Brasil com a maior
área territorial, corresponde a aproximadamente 45%
do território nacional. Fazem parte dessa região os
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará Rondônia,
Roraima e Tocantins. Tem como principal atividade
econômica a soja.

B) A região Nordeste foi a primeira região a ser coloni-
zada pelos europeus, seu território está dividido em
9 estados situados na região semiárida brasileira. É
uma região caracterizada por baixa precipitação pluvi-
ométrica, porém em seu território está localizado três

bacias hidrográficas: A bacia hidrográfica do rio Par-
naíba, a bacia do rio São Francisco e a bacia Tocantins-
Araguaia. Nessa região encontram-se dois biomas: a
caatinga e o cerrado.

C) A região Sul teve seu povoamento acentuado no século
XIX com a migração de italianos, alemães e eslavos.
Fazem parte da região Sul os estados: Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Seu clima é subtropical
e as quatro estações estão bem definidas. Encontra-se
nesse território quatro bacias hidrográfica, com desta-
que para a bacia do rio Paraná onde está localizada a
Usina de Itaipu. Nessa região predominou o latifúndio
e a monocultura da cana-de-açúcar;

D) A região Sudeste concentra o maior Produto Interno
Bruto (PIB) do País, o seu território representa apro-
ximadamente 12% do território nacional. Fazem parte
dessa região os estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais. O destaque para esta região iniciou
com o ciclo do ouro tornando-se deste então o centro
econômico do país. O Sudeste foi o destino de mui-
tos emigrantes nordestinos que sonhavam em encon-
trar trabalho para o sustenta das suas famílias.

E) A região Centro-Oeste destaca-se pela dinâmica da
agropecuária, é o motor do agronegócio brasileiro com
processos produtivos intensivos em capital. O dina-
mismo econômico da região implica em uma grande
densidade demográfica, distribuída pelos estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito
Federal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) "Economia cearense
cresce acima da média do Nordeste e do Brasil. O
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-
CE) no Ceará, considerado a prévia do PIB, regis-
trou alta de 0,69% na passagem de outubro para
novembro do ano passado. Em comparação com
igual mês de 2019 o avanço é de 0,42%. Os da-
dos divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Banco
Central, mostram que a economia cearense vem
reagindo em ritmo superior ao da média do Nor-
deste (0,35%) e do Brasil (-0,83%)" (Jornal o Povo
/ 19/01/2021).

Os setores da economia cearense com maior peso
no PIB estadual é: serviços, Industria e agropecuá-
ria. Nesse contexto é correto afirmar que:

A) Embora a economia do Ceará seja diversificada e apre-
sente um dinamismo econômico para o Estado em rela-
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ção ao Nordeste, este dinamismo concentra-se na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza. Isso significa que a
geração de riquezas não ocorre de forma descentrali-
zada, produzindo um dinamismo para algumas regiões
e outras continuam com suas economias estagnadas ou
em retração;

B) Em relação à produção de grãos no estado, a safra co-
lhida em 2020 foi 50% maior que o obtido no ano ante-
rior, contribuindo para mitigar os efeitos da crise cau-
sada pela Covid-19;

C) Em relação à quantidade produzida de grãos no Ceará
em 2020, foi destaque para o setor a cultura da soja,
com um incremento de 212% em relação à 2019;

D) A atividade industrial no Ceará foi bastante afetada em
2020, sete (07) das onze (11) atividades com maior
destaque no setor apresentaram redução, porém abaixo
da média do Nordeste e Brasil;

E) O setor de serviços, em 2020 contribuiu significativa-
mente para evitar uma retração da economia cearense
frente aos desafios da crise sanitária, auxiliando para a
reação da mesma em ritmo superior à média nacional
e da região Nordeste.

29. (CONCURSO CRATO/2021) "O conceito de Ge-
oparque surgiu em meados da década de 1990
como uma resposta à necessidade de conservar
e melhorar áreas com importância geológica na
história da Terra. As paisagens e as formações
geológicas são testemunhas importantes da evolu-
ção do Planeta Terra e determinantes para o fu-
turo e seu desenvolvimento sustentável. [...]. A
estratégia de desenvolvimento sustentável aliada
a uma gestão de qualidade passa por três com-
ponentes principais em um geoparque: geocon-
servação, educação e geoturismo. A geoconser-
vação objetiva proteger o patrimônio geológico
para as futuras gerações; a educação promove o
estudo das geociências junto às escolas, universi-
dade e centro de visitação, contemplando o pú-
blico em geral; e o geoturismo busca estimular
a criação de atividades econômicas tendo como
base a geodiversidade e o patrimônio geológico do
território, em cooperação com a comunidade lo-
cal"(https://geoparqueserido.com.br/?page).

Fazem parte do Geoparque Araripe seis (06) mu-
nicípios e nove (09) Geossítios. Indique a opção

que apresenta corretamente os municípios e seus
correspondestes Geossítios que fazem parte do Ge-
oparque Araripe.

A) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Riacho do Meio; San-
tana do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Ca-
riri; Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro
do Norte - Geossítio Colina do Horto; Nova Olinda -
Geossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Bar-
balha - Geossítio Floresta Petrificada.

B) Crato - Geossítio Batateira; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada; Missão velha - Geossítio Cachoeira
de Missão Velha e Riacho do Meio; Nova Olinda - Ge-
ossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Santana
do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Cariri;
Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro do
Norte - Geossítio Colina do Horto.

C) Missão velha - Geossítios Cachoeira de Missão Velha e
Floresta Petrificada do Cariri; Milagres - Geossítio Ri-
acho do Meio; Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossauros
e Pontal de Santa Cruz; Juazeiro do Norte - Geossítio
Colina do Horto; Barbalha - geossítio Ponte de Pedra.

D) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada do Cariri; Santana do Cariri - Geos-
sítios Parque dos Pterossauros, Pontal de Santa Cruz;
Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri e Ponte de Pedra;
Barbalha - Geossítio Riacho do Meio

E) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do
Cariri; Juazeiro do Norte - Geossítio Colina do Horto;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossau-
ros, Pontal de Santa Cruz; Nova Olinda - Geossítio
Pedra Cariri e Ponte de Pedra; Barbalha - Geossítio
Riacho do Meio;

30. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o Hino do mu-
nicípio de Crato, é correto afirmar:

Flor da terra do sol
Ó berço esplêndido
Dos guerreiros da "Tribo Cariri"
Sou teu filho e ao teu calor
Cresci, amei, sonhei, vivi
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Ao sopé da serra, entre canaviais
Quem já te viu, ó não te esquece mais!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

No teu céu linda brilha estrela fúgida
Que há cem anos norteia o teu porvir
Crato amado, idolatrado
Teu destino hás de seguir
Grande e forte como nosso verde mar
Bendita sejas, ó terra de Alencar!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

A) Tem composição de Antônio Gondim, compositor, na-
tural de Fortaleza-CE e melodia de Gustavo Barros;

B) Tem composição de Geraldo Barbosa, compositor, na-
tural de Minas Gerais e melodia de Antonio Gondim;

C) Tem composição de Nonato Luiz, músico, natural de
Crato-CE e melodia de Antônio Gondim;

D) Tem composição de Martins D’Alvarez, poeta, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;

E) Tem composição de Maria Alacoque Sampaio, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;
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FISIOTERAPEUTA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Com relação à fisiote-
rapia pneumológica, marque a alternativa errada:

A) Os músculos abdominais desempenham importante
papel na inspiração.

B) O tórax é um compartimento cuja mobilidade isolada
é a responsável pela ventilação.

C) O espaço morto consiste no volume de gás contido nas
vias aéreas de condução (150 mL), ou seja, este espaço
abriga o ar que não participa de trocas gasosas.

D) A expiração é um processo de contração excêntrica dos
músculos inspiratórios associado às forças de retração
elástica dos pulmões e da parede torácica.

E) Os brônquios, por atuação parassimpática em M3, so-
frem contração, promovendo, então, a broncoconstric-
ção.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a fisiolo-
gia cardíaca:

A) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerra-
mento das valvas AV tricúspide e mitral.

B) A segunda bulha cardíaca está associada ao encerra-
mento das valvas AV.

C) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerra-
mento das valvas pulmonar e aórtica.

D) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerra-
mento das valvas semilunares.

E) Na segunda bulha resulta o fechamento súbito das val-
vas mitral e tricúspide.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Reabilitar e recupe-
rar a mobilidade do membro superior é de grande
importância para a independência do paciente he-
miplégico pós Acidente Vascular Cerebral (AVC).
________ é uma técnica de tratamento para indi-
víduos com uso assimétrico dos membros, que se
utiliza de um treinamento intensivo e busca a su-
peração da teoria do desuso. Durando 3 horas e

sendo realizado de duas a três vezes semanais con-
secutivas, esta técnica objetiva promover uma me-
lhora do quadro clínico do paciente, através da su-
peração do não-uso aprendido e da reorganização
cortical uso-dependente. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.

A) Terapia de Contensão Induzida (TCI).

B) A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF).

C) O Método Bobath.

D) A Tapping de Deslizamento.

E) A Reabilitação vestibular.

34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação
cardíaca consiste na soma das várias atividades ne-
cessárias para permitir que os pacientes cardiopa-
tas obtenham melhores condições de vida em todos
os âmbitos (físico, mental e social), de forma que
eles consigam, pelo seu próprio esforço, conquista-
rem novamente uma posição normal na sociedade e
viver uma vida produtiva e ativa. A respeito desse
tema, assinale a alternativa correta.

A) A reabilitação cardíaca deve ser iniciada sempre em
20% a 30% da FC máxima para evitar riscos para os
pacientes.

B) O infarto agudo do miocárdio é o estado fisiopatoló-
gico no qual o coração é incapaz de bombear o sangue
em uma frequência proporcional às necessidades meta-
bólicas dos tecidos, no caso, pelo menos 65 batimentos
por minuto.

C) Respeitando a intensidade, qualquer exercício poderá
ser prescrito para um cardiopata na fase I.

D) A atividade física aumenta a capacidade funcional e
a demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuindo a
pressão sistólica e diastólica, bem como alterando fa-
voravelmente o metabolismo de lipídios e carboidra-
tos.

E) O benefício fisiológico mais importante da reabilitação
cardíaca é a melhoria da capacidade funcional que sig-
nifica aumentar o limiar para sintomas como a angina
de peito, dispneia, fadiga e esgotamento, aumentando
a capacidade de trabalho.
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35. (CONCURSO CRATO/2021) No que se refere à
VNI (Ventilação Não Invasiva), marque a alterna-
tiva certa:

A) É recomendada nos casos de edema agudo de pulmão
com instabilidade hemodinâmica.

B) A agitação não interfere na administração da técnica.

C) A obstrução de vias aéreas superiores é considerada
uma indicação.

D) Não é indicada no edema agudo de pulmão.

E) A incapacidade de proteger as vias aéreas é conside-
rada uma contraindicação.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente realiza VMI
há 3 dias devido à IRpA. O fisioterapeuta que o
acompanha solicitou uma gasometria arterial (pH:
7,23, PCO2 : 68 mmHg, PO2 : 60 mmHg, HCO3 :
25 mEq/L) para ajustar os parâmetros da VMI. As-
sinale a alternativa que apresenta o distúrbio acido-
básico deste exame.

A) Acidose respiratória descompensada.

B) Acidose mista.

C) Alcalose respiratória descompensada.

D) Acidose metabólica em compensação parcial.

E) Acidose respiratória em compensação parcial.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme SMELT-
ZER e BARE, nos distúrbios acidobásicos, os
sistemas-tampão evitam alterações importantes no
PH dos líquidos corporais removendo ou liberando
H+ . Sobre as funções dos rins e pulmões nes-
ses sistemas-tampão, assinalar a alternativa COR-
RETA:

A) Na acidose respiratória, os rins excretam íons hidrogê-
nio e conservam íons bicarbonato para ajudar a restau-
rar o equilíbrio.

B) Na alcalose respiratória acontece a diminuição do pH
e o aumento da pCO2.

C) Na acidose metabólica, a frequência respiratória dimi-
nui, fazendo com que o CO2 seja retido no sangue ar-
terial.

D) Na alcalose metabólica ocorre uma diminuição do pH
e da concentração de bicarbonato.

E) A alcalose respiratória é causada pelo elevado nível de
CO2 sanguíneo, devido à rápida e profunda respiração
(hiperventilação).

38. (CONCURSO CRATO/2021) Dependendo da pato-
logia, as infecções de transmissão respiratória po-
dem exigir precauções com gotículas ou com aeros-
sóis. Já as doenças ou colonizações por microrga-
nismos exigem precaução com o contato. Acerca
desse assunto, assinale a alternativa correta.

A) Para prevenir a transmissão por via aérea, o profissi-
onal deverá, colocar a máscara, assim que entrar no
quarto do paciente, e, antes de sair, retirá-la.

B) É obrigatória a internação em quarto individual, para
pacientes com risco de transmissão de doença por via
aérea.

C) O profissional, no intuito de evitar a transmissão de do-
ença por contato, deverá usar luvas para qualquer con-
tato com o paciente ou seu leito e avental sempre que
houver possibilidade de contato de suas roupas com o
paciente, seu leito ou material contaminado.

D) O uso do avental é exclusivo para a precaução do pro-
fissional quando o risco do paciente é de transmissão
por gotículas.

E) Quando o risco de transmissão é por contato, o paci-
ente deverá estar, obrigatoriamente, em quarto indivi-
dual com sistema de ventilação com pressão negativa.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Constitui-se como
grupo de risco para a Pneumonia, aqueles pacien-
tes internados, principalmente os que estão em ven-
tilação mecânica. Esse risco maior deve-se essen-
cialmente a dois fatores. Um deles é a diminuição
das defesas do paciente; e o outro, é o risco ele-
vado de ter as vias aéreas inoculadas com grande
quantidade de material. Em relação às medidas de
prevenção de infecções relacionadas à assistência à
saúde, assinale a alternativa correta.

A) A utilização da cânula oro traqueal, com um sistema
de aspiração de secreção subglótica contínua ou inter-
mitente, é recomendada para pacientes que irão perma-
necer sob ventilação mecânica menos de 36h.
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B) A troca de Inaladores, nebulizadores, tendas e reserva-
tórios deve ser realizada a cada 06h e os equipamentos
submetidos a limpeza e, no mínimo, desinfecção de ní-
vel intermediário.

C) A utilização de preparação alcoólica para as mãos deve
ser estimulada em todas as áreas do serviço de saúde,
principalmente no ponto de assistência/tratamento.

D) Um dos fatores que podem contribuir para a aquisição
de pneumonia está associado ao inadequado processa-
mento dos produtos utilizados na terapia ventilatória.
Por isso, os produtos de assistência respiratória clas-
sificados como críticos devem ser submetidos a desin-
fecção de nível intermediário após adequada limpeza.

E) Os produtos de assistência respiratória classificados
como semicríticos devem ser submetidos a limpeza e,
no mínimo, desinfecção de baixo nível.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Indicada na IRpA
ou na insuficiência respiratória crônica agudi-
zada, a ventilação mecânica (VM) substitui to-
tal ou parcialmente a ventilação espontânea.
A VM objetiva melhorar as trocas gasosas e
(I) _________________ do trabalho respiratório,
sendo possível utilizá-la de forma invasiva ou não-
invasiva. A VMNI se dá através de uma inter-
face externa, geralmente uma máscara facial. Já a
VMI é realizada através de um tubo endotraqueal
ou cânula de traqueostomia. Na regulação inicial
do ventilador mecânico, recomenda-se usar modo
(II) _________________, podendo ser ciclado a vo-
lume (VCV) ou ciclado a tempo e limitado a pressão
(PCV). A (III) _________________ é um exame que
avalia o estado metabólico acidobásico e da troca
gasosa pulmonar com medidas diretas de algumas
variáveis, como pH, PaCO2 e PaO2 (Barbas, 2014).
A ventilação (IV) _________________ é um modo
de ventilação disparado e ciclado pelo paciente, no
qual o aparelho assiste à ventilação através da ma-
nutenção de uma pressão positiva pré-determinada
durante a inspiração até que o fluxo inspiratório do
paciente se reduza a um nível crítico, normalmente
25% do pico de fluxo inspiratório atingido (Carva-
lho, 2007).

A) (I) - diminuição/ (II) - assistido-controlado/ (III) - ga-
sometria arterial/ (IV) - com pressão de suporte.

B) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capno-
grafia/ (IV) - com pressão controlada.

C) (I) - diminuição/ (II) - controlado/ (III) - capnografia/
(IV) - com volume controlado.

D) (I) - aumento/ (II) - controlado/ (III) - gasometria arte-
rial / (IV) - com pressão de suporte.

E) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capno-
grafia/ (IV) - com pressão de suporte.

41. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a atu-
ação do profissional de fisioterapia no puerpério
imediato, julgue as afirmativas corretas:

I. Proporcionar orientações acerca do posicionamento no
leito e posturas adotadas durante o cuidado com o
bebê, não sendo mais necessário o acompanhamento
do fisioterapeuta em nível ambulatorial.

II. Restabelecer a função do intestino, reeducar os múscu-
los abdominais, bem como a musculatura do assoalho
pélvico.

III. Promover analgesia no local da incisão perineal ou ce-
sárea e orientar de forma geral, os cuidados que devem
existir com as mamas.

IV. Reeducar a função respiratória e estimular o sistema
circulatório.

A) São corretos somente os tópicos I, II e III.

B) São corretos somente os tópicos I, II e IV.

C) São corretos somente os tópicos I, III, IV.

D) São corretos somente os tópicos II, III e IV.

E) São corretos somente os tópicos III e IV.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
errada, considerando que a avaliação do recém-
nascido (RN) imediatamente ao parto é o Índice de
Apgar:

A) O Apgar considera frequência cardíaca, esforço respi-
ratório, tônus muscular, coloração da pele e irritabili-
dade reflexa.

B) Para cada parâmetro avaliado, existem respostas que
variam de 0 a 2, as quais sendo somadas resultará em
um valor entre 0 e 10.

C) Quanto maior o valor do Apgar, piores são as condi-
ções fisiológicas do RN.
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D) Pontuação entre 0 e 3 é considerada como sinal de anó-
xia grave e entre 4 e 7 como anóxia moderada.

E) RN com índice de Apgar de 7 pode necessitar de trata-
mento de suporte, como o oxigênio.

43. (CONCURSO CRATO/2021) A marcha de crian-
ças atinge o padrão similar à marcha do adulto em
torno dos 7 anos de idade. As mudanças marcantes
que ocorrem após a aquisição da marcha até os 3
anos de idade são:

A) Diminuição do período de duplo apoio, da largura do
passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação
lateral do quadril.

B) Diminuição da extensão do tornozelo durante a fase de
balanço e da rotação medial do quadril.

C) Aumento do período de duplo apoio, da largura do
passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação
lateral do quadril.

D) Aumento da extensão do tornozelo durante a fase de
duplo apoio e da rotação lateral do quadril.

E) Aumento da resistência, da força muscular, da abdução
e rotação lateral do quadril.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
que contem informações incorretas acerca da avali-
ação dos reflexos em crianças de 0 a 2 meses:

A) A avaliação do desenvolvimento dos reflexos possibi-
lita ao profissional determinar a integridade do SNC de
acordo com a expectativa relacionada à idade cronoló-
gica da criança.

B) No reflexo de preensão palmar, o examinador deve co-
locar o dedo index na palma da mão da criança e obtém
uma resposta de flexão dos dedos da mesma. Este re-
flexo deve desaparecer entre 8 e 12 meses, quando se
torna um movimento voluntário de preensão.

C) No primeiro mês, o profissional deve avaliar a postura
de flexão de membros superiores e inferiores e a late-
ralização da cabeça. Observar também se a criança, na
posição ventral, consegue levantar a cabeça (distanci-
ando o queixo da superfície), sem se virar para um dos
lados. Ao longo do segundo mês, observar a movi-
mentação ativa dos membros superiores e inferiores e
a abertura espontânea das mãos em alguns momentos.

D) Na avaliação do reflexo da marcha reflexa, o examina-
dor segura a criança pelo tronco com as duas mãos e
o reflexo é obtido pelo contato da planta do pé com a
superfície, que resulta em marcha. Inicia nos primei-
ros dias pós-parto e deve desaparecer entre a quarta e
oitava semana de vida.

E) Reflexo cutâneo plantar: obtido através do estímulo da
porção lateral do pé, desencadeando no recém-nascido
a extensão do hálux. Apresenta-se em extensão até
cerca de 18 meses.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Relacionada ao de-
clínio progressivo da massa muscular, com conse-
quente comprometimento da funcionalidade e ou-
tras variáveis como força, potência e resistência, a
sarcopenia é um dos principais problemas associa-
dos ao envelhecimento. A fisioterapia pode contri-
buir para a prevenção e o tratamento da sarcopenia
em idosos. Marque a alternativa que contém infor-
mações certas a respeito da fisioterapia na sarcope-
nia.

A) Em idosos com sarcopenia, os exercícios resistidos po-
dem causar lesões e aumentar a degeneração muscular.

B) Alongamentos e exercícios passivos são as melhores
modalidades para evitar a lesão muscular de idosos
com sarcopenia e contribuir para o ganho de trofismo
muscular.

C) Exercícios aeróbicos de baixa intensidade são os mais
efetivos e seguros para idosos com sarcopenia e pro-
movem melhora da força e da potência musculares.

D) O repouso e as técnicas de conservação de energia au-
xiliam na melhora da sarcopenia.

E) O exercício resistido associado com a suplementação
proteica podem melhorar o trofismo, a força e a potên-
cia musculares.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo os funda-
mentos da Técnica de Cyriax - Massagem Trans-
versa Profunda (MTP), bastante usada na aborda-
gem terapêutica do profissional de fisioterapia, ana-
lise as afirmativas:

I. O uso de lubrificantes é indicado com frequencia, pois
estes facilitam a correta mobilização tecidual.
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II. As manobras devem ser aplicadas de forma profunda,
exata, os dedos devem formar um todo, podendo durar
de 3 a 5 minutos para as lesões recentes, podendo-se
prolongar por 15 a 20 minutos nas lesões crônicas.

III. Dermatites e insuficiência vascular são contraindica-
ções para a aplicação da MTP.

IV. Em geral, o tratamento pode ser iniciado 30dias após
a cirurgia, se a cicatriz não estiver aberta ou infeccio-
nada, porém a massagem de Cyriax não é a mais indi-
cada para liberar aderências e retirar possíveis nódulos.

V. A Técnica de Cyriax é utilizada com excelência no es-
tado agudo, uma das funções da técnica é organizar o
colágeno em uma forma longitudinal evitando aderên-
cia e causando analgesia imediata. Assinale a alter-
nativa correta:

A) Estão corretos somente os tópicos II, III e V.

B) Estão corretos somente os tópicos I, II e III.

C) Estão corretos somente os tópicos I, III e V.

D) Estão corretos somente os tópicos III, IV e V.

E) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.

47. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema linfático
compõe-se de um conjunto de vasos que leva para a
corrente sanguínea o excesso de fluidos dos tecidos
e dos órgãos (linfa). O processo de chegada des-
ses fluidos até os tecidos é mais intenso que o da
saída. Assim, há excesso de líquido no espaço in-
tersticial, que é, então, reabsorvido pelos capilares
linfáticos. Portanto, o fluido dos tecidos que não
volta aos vãos sanguíneos é drenado para os capila-
res linfáticos existentes entre as células. A respeito
da DLM (Drenagem Linfática Manual) é incorreto
afirmar que:

A) Trata-se de uma técnica de manobras suaves, lentas,
monótonas e rítmicas feita com as mãos, que devem
obedecer ao trajeto do sistema linfático superficial.

B) Esta técnica difere dos outros métodos de massagem,
especialmente da clássica, por não produzir vasodila-
tação arteriolar superficial (hiperemia) e por utilizar
pressões manuais extremamente suaves e lentas.

C) Hipotensão arterial, insuficiência cardíaca e edema
gestacional são contraindicações absolutas para a apli-
cação da DLM.

D) A pressão da mão sobre o corpo, deve ser leve para não
produzir colapso linfático, onde o valor sugerido gira
em torno de 30-50mmHg.

E) A massagem deve começar pelas manobras que faci-
litem a evacuação, objetivando descongestionaras vias
linfáticas.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A principal reserva
energética do organismo é o tecido adiposo. As cé-
lulas do tecido adiposo (adipócitos) são as únicas
com capacidade de armazenar lipídios na forma de
triacilglicerol (TAG) em seu citoplasma, sem cau-
sar prejuízos para sua integridade funcional. O au-
mento do volume do adipócito:

A) Ocorre por diminuição da resistência lipolítica decor-
rente da hipóxia.

B) Ocorre por aumento da lipogênese pela ação dos estró-
genos.

C) É o responsável exclusivo pela hipertrofia dos septos
fibrosos.

D) Desencadeia o aumento da drenagem linfática local.

E) Diminui a pressão capilar.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Com o advento da
globalização a partir do início dos anos 1980 nos
países centrais e dos anos 1990 no Brasil, e das mu-
danças decorrentes da reestruturação produtiva do
trabalho, os trabalhadores, de forma geral, sofre-
ram profundas mudanças no seu cotidiano laboral.
No contexto dessas mudanças destaca-se, entre ou-
tros, os seguintes impactos na vida do trabalhador:
cobrança por altas metas de produtividade; melho-
ria na qualificação; ambiente laboral como causa
de adoecimentos; extensas jornadas de trabalho;
defasagem salarial; alto custo de vida para o sus-
tento digno da família; sistemas de transportes e
vias públicas deficientes; longos percursos entre a
moradia e local de trabalho; insegurança urbana,
etc. Estes são alguns dos principais fatores de ado-
ecimento e afastamento do trabalho. Sobre a fisio-
terapia do trabalho é correto afirmar que:

( ) A fisioterapia do trabalho surgiu devido a necessidade
do acompanhamento da saúde do trabalhador, sendo
baseada em algumas ciências como a ergonomia, ati-
vidade laboral, biomecânica, entre outras, sempre com
o objetivo de prevenir, resgatar e manter a saúde ocu-
pacional.
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( ) Foi realizado um projeto de lei, no ano de 2007, para
incluir, o fisioterapeuta do trabalho na NR4, para que
seja obrigatório, em todas as empresas a presença de
um fisioterapeuta do trabalho no quadro de funcioná-
rios.

( ) A fisioterapia do trabalho apresenta como objetivos ge-
rais prevenir, avaliar e tratar os distúrbios ou lesões de-
correntes das atividades no trabalho.

( ) O profissional que atua na fisioterapia do trabalho deve
estar constantemente aprimorando seus conhecimen-
tos em biomecânica, fisiologia do trabalho, ergonomia,
legislação, entre outros, para ter respaldo afim de de-
monstrar através de dados, números e gráficos aos ges-
tores das empresas a comprovação das melhorias nos
resultados do desempenho dos trabalhadores.

A) V - V - V - V

B) V - F - F - F

C) V - F - V - V

D) F - F - F - F

E) V - F - F - V

50. (CONCURSO CRATO/2021) A Ginástica Laboral
(GL) consiste em um conjunto de atividades com-
posto por exercícios físicos, dinâmicas de grupos,
técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e re-
creativas, jogos cooperativos, exercícios e técnicas
respiratórias, educação e orientação postural. São
exercícios diários ofertados aos trabalhadores, no
seu próprio ambiente de trabalho, durante a sua
jornada de trabalho. De acordo com seu horário
de aplicação, a GL se classifica em:

A) Compensatória

B) Lúdica

C) Relaxamento

D) Preparatória

E) Corretiva

51. (CONCURSO CRATO/2021) Acordado pela As-
sembleia Mundial da Saúde em 2001 como um pa-
drão mundial para a conceitualização e classifica-
ção da funcionalidade e incapacidade, a CIF (Clas-
sificação Internacional de Funcionalidade, Incapa-
cidade e Saúde) oferece um recurso técnico disponí-
vel gratuitamente, consistindo em um quadro inter-
nacional de referência para informações de saúde e
incapacidade. Com relação à CIF, assinale a afir-
mativa incorreta:

A) A CIF conceitualiza a funcionalidade e a incapacidade
no contexto da saúde, e, por isso, não cobre circuns-
tâncias que resultam exclusivamente de fatores socio-
econômicos ou culturais.

B) A CIF não pode ser usada como ferramenta de pes-
quisa para medir resultados de qualidade de vida ou
fatores ambientais.

C) Um dos objetivos da CIF é comparar dados entre paí-
ses, entre disciplinas relacionadas à saúde, entre servi-
ços e em diferentes momentos ao longo do tempo.

D) A CIF pertence à "família"das classificações internaci-
onais e fornece um sistema para a codificação de uma
ampla gama de informações sobre saúde, tais como
funcionalidade e incapacidade.

E) Como a CIF é uma classificação da saúde e dos aspec-
tos relacionados à saúde, ela pode ser usada por segu-
radoras, previdência social e desenvolvimento geral de
legislações e modificação ambiental.

52. (CONCURSO CRATO/2021) A CIF é uma classifi-
cação hierarquizada e utiliza um sistema alfanumé-
rico no qual as letras identificam os seguintes com-
ponentes da classificação:

A) b - fatores ambientais; s - funções do corpo; d - ativi-
dades e participação; e - estrutura do corpo.

B) c - funções do corpo; e - estrutura do corpo; a - ativi-
dades e participação; f - fatores ambientais.

C) fc - funções do corpo; ec - estrutura do corpo; ap -
atividades e participação; fa - fatores ambientais.

D) f - funções do corpo; e - estrutura do corpo; p - ativi-
dades e participação; a - fatores ambientais.

E) b - funções do corpo; s - estrutura do corpo; d - ativi-
dades e participação; e - fatores ambientais.
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53. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente, sexo mascu-
lino, 69 anos, com histórico de quedas, chega ao
setor de fisioterapia para uma avaliação. O fisi-
oterapeuta observou durante a avaliação da mar-
cha, que o idoso conseguia deambular com maior
estabilidade quando se apoiava levemente nas duas
mãos do terapeuta. O dispositivo auxiliar de mar-
cha mais adequado para melhorar a estabilidade
desse idoso é:

A) A bengala de quatro apoios.

B) As muletas axilares.

C) O andador.

D) A bengala de um apoio.

E) As muletas canadenses.

54. (CONCURSO CRATO/2021) A fisioterapia no pa-
ciente queimado deve iniciar desde o momento da
sua admissão até, aproximadamente, dois anos após
a alta hospitalar. Nestes casos, as órteses estão indi-
cadas, EXCETO:

A) Antes da realização dos enxertos, pois há contraindi-
cação absoluta após a colocação deles.

B) Preservação de uma ADM obtida na sessão de exercí-
cio ou cirúrgica.

C) Prevenção de retrações.

D) Realinhamento do colágeno.

E) Correção de contraturas

55. (CONCURSO CRATO/2021) É possível prover
ações e serviços de saúde com garantia de acesso
equânime, atenção integral, de qualidade, humani-
zada e em tempo adequado, através de:

A) Desenvolvimento de serviços especializados de refe-
rência.

B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à
saúde.

C) Implantação de protocolos internacionais de classifica-
ção de risco.

D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de
saúde;

E) A realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

56. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição brasi-
leira estabelece que a saúde é um dever do Estado
e a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as atribuições e
competências de cada ente da federação. Assinale
a afirmativa que contém informações verdadeiras a
respeito da competência dos municípios, de acordo
com a Lei Orgânica da Saúde.

A) Coordenar e participar na execução das ações de vigi-
lância epidemiológica.

B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquiza-
das do SUS.

C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde.

D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemi-
ológica.

E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde.

57. (CONCURSO CRATO/2021) O SUS, a partir do
ano de 1988, experimentou vários mecanismos de
financiamento, porém ainda continua apresentando
dificuldades para atingir o volume de recursos ne-
cessários à melhoria dos serviços ofertados à popu-
lação. A gestão dos recursos financeiros se constitui
em um dos aspectos mais importantes ao tratarmos
da operacionalização de ações e serviços no âmbito
do SUS e, consequentemente, permite ao Estado ga-
rantir à população o direito à saúde tal como pre-
conizado por lei (BRASIL, 1990). Sobre os aspec-
tos relacionados ao financiamento do SUS, é correto
afirmar que

A) Os recursos financeiros do SUS devem ser movimen-
tados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de
Saúde em cada esfera de sua atuação.

B) Contribuições, doações e donativos não devem ser con-
siderados como fontes de recursos financeiros para
ações e serviços do SUS.

C) O uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação
para custear ações de saneamento executadas supleti-
vamente pelo SUS é proibido.

D) Os recursos que financiam as ações e serviços de saúde
no âmbito do SUS são provenientes, exclusivamente,
do orçamento da seguridade social.
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E) As receitas emitidas no âmbito do SUS são creditadas
diretamente em contas especiais geridas pelo Ministé-
rio da Saúde na esfera de poder onde foram arrecada-
das.

58. (CONCURSO CRATO/2021) A neuroplasticidade
ou plasticidade neural é definida como a capaci-
dade do sistema nervoso modificar sua estrutura e
função em decorrência dos padrões de experiência.
Sobre os princípios da Neuroplasticidade relaciona-
dos com o plano de atendimento e as intervenções
da Fisioterapia, é correto afirmar que:

A) A habilidade motora trabalhada não deve ser significa-
tiva para o paciente.

B) As intervenções fisioterapêuticas não possuem relação
com a neuroplasticidade.

C) A intensidade e a repetição em um programa de exer-
cícios dificultam a ação da neuroplasticidade.

D) Devem ser implementadas avaliações frequentes, com
o intuito de reduzir a intensidade dos exercícios em
cada sessão, assegurando a maximização do desempe-
nho do paciente.

E) A intervenção deve levar em conta as dificuldades
apresentadas pelo paciente, visando à melhoria da fun-
ção.

59. (CONCURSO CRATO/2021) O Acidente Vascular
Cerebral Hemorrágico (AVCh) é aquele que ocorre
quando um vaso rompe dentro do cérebro, cau-
sando extravasamento de sangue, lesionando e ge-
rando um inchaço naquela região onde ocorreu o
sangramento. Um AVCh por rotura de um aneu-
risma cerebral é um dos tipos graves de AVC he-
morrágico, e ocorre quando o aneurisma intracra-
niano rompe, extravasando sangue dentro do cére-
bro. O AVCh mais frequente é aquele devido a um
pico elevado de pressão alta, ou o que ocorre em pa-
cientes que tem hipertensão arterial por vários anos
e não se trata corretamente. São manifestações cli-
nicas do AVEh, exceto:

A) Cefaleia intensa de ocorrência súbita (no cliente cons-
ciente).

B) Vômitos.

C) Alterações súbitas iniciais no nível de consciência.

D) Possivelmente, convulsões focais (devido ao compro-
metimento frequente do tronco encefálico).

E) Febre e tosse produtiva.

60. (CONCURSO CRATO/2021) A Síndrome da Dor
Femoropatelar (SDFP) é uma das desordens mais
frequentes do joelho, caracterizada por dor ante-
rior no joelho, que se agrava com atividades que
aumentam as forças compressivas na articulação. A
respeito da SDFP e implicações para a fisioterapia,
pode-se afirmar:

I. Todas as afecções que levam à SDFP causam um con-
junto de sinais e sintomas parecidos, como algia na
região anterior no joelho, possível derrame articular,
crepitação e falseio durante o movimento.

II. São comuns a dificuldade nos movimentos de flexão e
extensão do joelho, de subir e descer escadas, de fa-
zer agachamentos, e desconforto ou dor após repouso
prolongado do membro.

III. Os exercícios de cadeia cinética fechada são preferen-
cialmente prescritos em relação ao uso de exercícios
de cadeia cinética aberta.

IV. Do ponto de vista de compressão patelar, durante os
exercícios, a amplitude de 0º até 50º de flexão do jo-
elho parece ser a mais adequada para manter o baixo
nível de estresse femoropatelar.

V. O tratamento fisioterapêutico na SDFP voltado à ree-
ducação postural não é fundamental, visto que os mús-
culos que contribuem para o alinhamento do membro
inferior não possuem ação direta no padrão postural do
indivíduo.

Assinale a alternativa que contém todas as alterna-
tivas certas:

A) Somente I, II e III são corretas.

B) Somente I, II e V são corretas.

C) Somente II, III e IV são corretas.

D) Somente II, IV e V são corretas.

E) Somente III, IV e V são corretas.
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