
CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL  DE ESTRELA DE ALAGOAS (AL)  – CARGO: FISIOTERAPEUTA 01

PORTUGUÊS

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:

A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem

desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem

desconto.

02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:

A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

Observe a charge abaixo:
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03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:

A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos

ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.

05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;

B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;

C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que

nos anos 80.

06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:

A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:

A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.

08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.
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09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:
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A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;

B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;

C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;

D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo

pinheiro.

10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:

A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:

A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti

12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.

A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte

13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO :

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente

14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.

A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan

15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):

A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo

16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:

I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma

Estão corretos os itens:

A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) III, apenas;
D) I e III, apenas;
E) I e IV, apenas.

17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.

A) gambá
B) macaco prego
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C) anum
D) socós
E) pinta silgos

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente

20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:

A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Corrente cujo princípio fundamenta-se na utilização de
campos elétricos cruzados e sobrepostos de dois circuitos
elétricos de frequência média produzidas em dois circuitos
distintos:

A) TENS;
B) NMES;
C) FES;
D) Interferencial;
E) Microcorrente.

22 – Recurso terapêutico absolutamente contra-indicado em
osteossíntese metálica:

A) Crioterapia;
B) Ondas Curtas;
C) Infravermelho;
D) Ultrasom;
E) Forno de Bier.

23 – Hipermetria, disdiadococinesia e assinergia (ou discinergia)
são sinais clínicos de:

A) Ataxia Cerebelar;

B) Doença de Parkinson;
C) Doença de Alzheimer;
D) Síndrome de Wallenberg;
E) Doença de Lyme.

24 – Afasia relacionada à compreensão da linguagem, razão
pela qual também é conhecida como afasia sensitiva:

A) Wernicke;
B) Broca;
C) Global;
D) Transcortical;
E) De condução.

25 – Sobre exercícios concêntricos e excêntricos marque a
alternativa correta:

A) A resistência no exercício isotônico deve ser realizada
primordialmente na contração concêntrica.

B) Um programa de treinamento deve conter apenas exercícios
excêntricos independentemente do objetivo final.

C) Um número maior de unidades motoras precisa ser recrutado
para controlar a mesma carga com uma contração concêntrica
quando comparado com uma contração excêntrica, sugerindo
que o exercício concêntrico tem menos eficiência mecânica
que um exercício excêntrico.

D) A contração concêntrica máxima produz mais força que uma
contração excêntrica máxima.

E) A velocidade na qual o exercício concêntrico ou excêntrico é
realizado não afeta a capacidade de gerar força na unidade
neuromuscular.

26 – Distrofia muscular caracterizada pela atrofia das cinturas e
dos músculos proximais dos membros. O início ora é pela cintura
escapular, ora pela cintura pélvica, a evolução é lenta e
relativamente benigna:

A) Distrofia muscular tipo Duchenne.
B) Distrofia muscular de Becker.
C) Distrofia muscular das Cinturas e dos Membros.
D) Distrofia miotônica de Kurschmann-Steinert.
E) Miopatia Fascioescapuloumeral de Landouzy-Déjerine.

27 – Neurite óptica, distúrbios da motricidade dos globos
oculares, paralisia central dos membros, ataxia cerebelar,
espasticidade, são algumas das manifestações clínicas da:

A) Doença de Parkinson;
B) Doença de Alzheimer;
C) Coréia;
D) Distrofia muscular;
E) Esclerose Múltipla.

28 – Alongamento excessivo, excesso de exercício, excesso de
uso de tecido mole; tende a ser menos grave que uma entorse:

A) Distensão;
B) Luxação;
C) Contusão;
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D) Tendinite;
E) Sinovite.

29 – São músculos que se inserem no tubérculo maior do úmero:

A) Infra-espinhoso e grande dorsal;
B) Supraespinhoso e subscapular;
C) Supraespinhoso e grande dorsal;
D) Subescapular e infraespinhoso;
E) Peitoral maior e infraespinhoso.

30 – Testa a integridade da inervação segmentar do reto
abdominal e da musculatura paravertebral correspondente:

A) Teste de Patrick ou de Faber;
B) Sinal de Beevor;
C) Sinal de Gaenslen;
D) Teste de Milgran;
E) Teste de Lasegue.

31 – Capacidade da musculatura para permitir movimentos
rápidos ou lentos:

A) Passividade;
B) Extensibilidade;
C) Tonicidade;
D) Alongamento;
E) Trofismo.

32 – Síndrome caracterizada por paralisia espástica, hiperreflexia,
hipertonia e atrofia muscular discreta:

A) Síndrome da Coluna Anterior da Medula.
B) Síndrome de Millard-Gubler.
C) Síndrome do Plexo Braquial.
D) Síndrome do Neurônio Motor Superior.
E) Síndrome do Neurônio Motor Inferior.

33 – Músculo atingido na paralisia facial, provocando vazamento
de saliva pelo ângulo da boca do lado lesado:

A) Frontal.
B) Temporal.
C) Masséter.
D) Palatino.
E) Bucinador.

34 – Pode provocar um travamento agudo do joelho assim como
sintomas crônicos como travamento intermitente, dor ao longo
da linha articular de sobrecarga do ligamento coronário, edema
articular, algum grau de atrofia do quadríceps:

A) Ruptura do LCA (Ligamento Cruzado Anterior);
B) Ruptura do LCP (Ligamento Cruzado Posterior);
C) Lesão do LCM (Ligamento Colateral Medial);
D) Laceração de menisco;
E) Condromalácia Patelar.

35 – Vibração sentida quando o terapeuta palpa a parede
torácica enquanto o paciente fala. Esse procedimento é usado
para avaliar a qualidade dos tecidos subjacentes:

A) Auscuta respiratória;
B) Palpação;
C) Percussão;
D) Frêmito vocal;
E) Hiperventilação.

36 – Exercício não seguro durante a gestação. Qual?

A) Exercícios de flexibilidade para períneos e adutores.
B) Treino de percepção e fortalecimento do assoalho pélvico.
C) Treino de mobilidade pélvica.
D) Exercícios para músculos abdominais.
E) Atividades de sustentação de peso unilateral.

37 – São estabilizadores estáticos das articulações:

A) Ligamentos;
B) Meniscos;
C) Tendões;
D) Músculos;
E) Fáscias.

38 – Músculo não integrante do manguito rotador, cuja função
primária é a estabilização anterior da cabeça do úmero, evitando
sua anteriorização:

A) Cabeça longa do bíceps braquial;
B) Cabeça curta do bíceps braquial;
C) Infraespinhal;
D) Supraespinhal;
E) Redondo maior.

39 – Dentre os “músculos-chave” selecionados para a
avaliação dos níveis neurológicos, qual o músculo indicativo
de lesão medular em nível de S1?

A) Extensor longo dos dedos;
B) Flexores plantares do tornozelo;
C) Dorsiflexores do tornozelo;
D) Flexores do joelho;
E) Flexores do quadril.

40 – Patologia cujo quadro clínico mais comum é o de parestesia
na face ulnar da mão e hiperestesia na face medial do cotovelo,
que é agravada com a flexão do cotovelo e atividades que exigem
força e a prono-supinação do antebraço.

A) Epicondilite medial;
B) Epicondilite lateral;
C) Síndrome do túnel cubital;
D) Síndrome do túnel do carpo;
E) Síndrome do músculo pronador.


