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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Canto do Buriti – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
Ciao
(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus
e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciaoadeus sem melancolia, mas oportuno.
(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor,
fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna
cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.
Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter,
responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada
em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa.
(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não
ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de
espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não
compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território
livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles.
Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é
limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.
(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo
período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser
homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias
como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer
estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista
eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro
ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos
de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho
jornalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...)
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.
Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01)

A partir da leitura do texto, para Drummond,
a crônica deve ser:

(A)

Um texto literário que leve o leitor a aceitar o
ponto de vista do autor.
(B) Um texto literário que tenha como principal
objetivo o entretenimento do leitor.
(C) Um texto científico ou literário com uma
linguagem objetiva, direta e simples.
(D) Uma composição literária com comentários
precisos, livres da imaginação.
02)

“O que lhe pedimos é uma espécie de loucura
mansa, que desenvolva determinado ponto de
vista não ortodoxo (...)”
(que segue
qualquer doutrina)
(B) “Não se compreende, ou não compreendo,
cronista faccioso (...)” (parcial)
(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável,
ainda na divagação.” (direção do assunto)
(D) “Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras (...) (teimoso)
“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo,
porém jamais deixou de ser homem de
jornal, leitor implacável de jornais (...)”

O termo destacado na frase acima estabelece uma
relação de ideia de:
(A) Oposição.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Condição.

CARGO: 108 – FISIOTERAPEUTA

Analise as afirmativas e marque a incorreta:

(A)

As palavras “décadas” e “paletó” são,
respectivamente, proparoxítona e oxítona.
(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser
paroxítona terminada em “l”.
(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser
paroxítona terminada em “o”.
(D) A palavra “distraísse” é acentuada no
ditongo.
05)

O termo destacado pode ser substituído pela
palavra entre parêntese, exceto em:

(A)

03)

04)

“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo
(...),

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
vírgula nessa frase:
(A) Separar oração antecipada.
(B) Separar termos com mesma função sintática.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado.
(D) Separar aposto.
06)

“O que lhe pedimos é uma espécie de
loucura mansa, que desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo (...)”

É correto afirmar sobre a classificação das
palavras destacadas na ordem em que aparecem
na frase:
(A) Pronome oblíquo - conjunção.
(B) Pronome oblíquo – advérbio.
(C) Pronome indefinido - advérbio.
(D) Pronome relativo - conjunção.
07)

Leia as seguintes orações:

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo
começou.
II. Para que a paz seja mantida, é necessário um
diálogo franco.
III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte
bem.
IV. O concurso será realizado como está
previsto no regulamento.
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A oração subordinada sublinhada em cada item
estabelece, com a oração principal, relação de:
(A) tempo / finalidade / condição / conformidade.
(B) condição / causa / tempo / comparação.
(C) tempo / condição / finalidade / causa.
(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.
08)

10)

Os períodos abaixo apresentam diferença de
pontuação. Assinale a alternativa que
corresponde ao período de pontuação
CORRETA:

(A)

Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos, povo nórdico que
habitava o norte da França, instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país sofreu nova
invasão; os normandos povo nórdico, que
habitava o norte da França instalaram-se ali,
e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu
domínio.
Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos povo nórdico que
habitava o norte da França instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova
invasão os normandos, povo nórdico que
habitava, o norte da França instalaram-se,
ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu
domínio.

Assinale a alternativa que NÃO está de
acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República:
(B)

(A)

O vocativo a ser empregado em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais
autoridades e para particulares. O vocativo
adequado é: Senhor Fulano de Tal.
(C) A forma Vossa Magnificência é empregada,
por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
(D) Vossa Reverendíssima é empregado para
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
09)

A frase que está de acordo com a norma
padrão escrita da língua, encontra-se na
opção:

(C)

(D)

(A)

Todos os jogadores de basquete enfrentaram
impecilhos durante as competições estaduais.
(B) Protestos no Brasil ganham repercursão
mundial.
(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na
moda.
(D) O combate entre as forças do bem e
do mau é eterno.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes
órgãos terão representação no Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Ministério
da
Saúde
e
Comissão
Intergestores Regional
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa.
(D) Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
12)

As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais não abrangerá a seguinte
atividade:

(A)

Ciência e tecnologia.
(B) Recursos humanos.
(C) Saúde indígena.
(D) Saneamento e meio ambiente.
13)

Na perspectiva de superar as dificuldades
apontadas, os gestores do SUS assumiram o
compromisso público da construção do Pacto
pela Saúde (2006), que será anualmente
revisado, com base nos princípios
constitucionais do SUS, ênfase nas
necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição
de prioridades articuladas e integradas nos
três componentes:
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(A)

Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e
Pacto de Atenção Básica.
(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no
SUS e Pacto pelas redes de atenção.
(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no
SUS e Pacto de Atenção à saúde.
14)

Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes
federativos, a seguinte atribuição:

(A)

Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços
de saúde.
(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos
serviços de saúde.
15)

A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) compreende:

(A)

a seleção e a padronização dos principais
medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS e
na iniciativa privada.
(B) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS.
(C) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos mais prevalentes no mundo
atualmente.
(D) a seleção e a padronização de todos os
medicamentos autorizados para atendimento
de doenças ou de agravos no Brasil.
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16)

A elaboração e atualização periódica do
plano de saúde é atribuição de competência:

19)

(A)

da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(B) dos Municípios.
(C) dos Estados.
(D) da União.
17)

O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) será:

(A)

Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Descendente, do nível federal até o local.
(C) Ascendente, do nível federal até o local.
(D) Descendente, do nível local até o federal.

Estes princípios do SUS são classificados como
doutrinários ou organizativos. São classificados
como princípios organizativos do SUS:
(A) Descentralização,
Hierarquização
e
Regionalização.
(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
(C) Integralidade, Universalidade e Equidade.
(D) Eficiência, Publicidade e Centralização.
20)

18)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
participação da iniciativa privada no Sistema
Único de Saúde (SUS):

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante lei,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
II. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
III. Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é permitido exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS).
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três,
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As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços
privados
contratados
ou
conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas na Constituição
Federal e devem ainda obedecer os princípios
apontados na Lei 8080/90.

De acordo com a Lei 8.142/90, é correto
afirmar que:

(A)

O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco
anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Em fisioterapia respiratória, os profissionais
aprendem que o objetivo das Vias Aéreas
Artificiais é: Corrigir ou evitar obstrução das
vias aéreas superiores. Assistir ou controlar a
ventilação. Facilitar o manejo das infecções
crônicas do trato respiratório. Prevenir a
arpiração de secreção gástrica e oral.

Marque a alternativa que expressa corretamente
um recurso para Via Aérea Artificial
(A) Cavidade Bocal.
(B) Acapella.
(C) Traqueostomia.
(D) Cavidade Nasal.
22)

A ____________________ utiliza-se de
técnicas que visam auxiliar a mobilização e a
eliminação de secreções, melhorando as
trocas gasosas e evitando as complicações de
um quadro de pneumopatia previamente
instalado e consiste de ténicas não invasivas
e invasivas.

Marque a alternativa carrega da expressão que
melhor caberia no espaço em branco, tornando a
assertiva verdadeira.
(A) Drenagem Linfática
(B) Massagem por Cuteladas
(C) Terapia de Higiene Brônquica
(D) Pressão Inspiratória Ativa
23)

Marque a alternativa que cita, corretamente,
três técnicas NÃO-INVASIVAS de Higiene
Brônquica.

(A)

Tosse, Drenagem Autógena e Aspiração
Traqueobrônquica.
(B) Pressão
Expiratória Positiva (EPAP),
Técnica de Expiração Forçada(TEF) e
Drenagem Postural.
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QUESTÕES DE 21 A 30
(C)

Percussões
Pulmonares
Manuais,
Vibrocompressão Torácica e Hiperinsuflação
Manual com ambu.
(D) Aspiração Traqueobrônquica, Tosse e Ciclo
Ativo da Respiração (CAR).
24)

Na Terapia por Oscilação Oral de Alta
Frequência, certos instrumentos são
utilizados para tornar correta a participação
dos pacientes dentro do objetivo proposto.

Das alternativas a seguir, qual delas não é um
exemplo dos aparelhos mencionados?
(A) Respiron.
(B) Acapella.
(C) Flutter.
(D) Shaker.
25)

Em processos reabilitativos para Fibrose
Cística, por exemplo, o Flutter é um aparelho
muito usado para mobilizar secreção e
higienizar o aparelho respiratório.

Marque a alternativa que contém um instrumento
capaz de substituir o Flutter, cumprindo a mesma
função na reabilitação, podendo ser usado,
inclusive, contrário a força da gravidade.
(A) BIPAP.
(B) Voldyne.
(C) Respiron.
(D) Acapella.
26)

As crianças ditas de ALTO-RISCO são bebes
cujo curso perinatal pode ter contribuído para
que déficits motores, cognitivos ou sociais
fossem reais, no período pós-natal. Esses
recém-nascidos são rotulados de acordo com
o peso ao nascimento, idade gestacional, e
problemas fisiopatológicos.
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Marque a alternativa que faz a correta relação
entre as variáveis do nascimento e um distúrbio
ou comprometimento neonatal.
(A) O valor da idade cronológica é diretamente
proporcional aos distúrbios motores.
(B) A duração do parto é inversamente
proporcional ao estresse do neonato.
(C) O peso é inversamente proporcional à chance
do desenvolvimento de Paralisia Cerebral.
(D) A frequência cardíaca é diretamente
proporcional à sonolência do neonato.
27)

Os reflexos primitivos são respostas
automáticas e estereotipadas a um
determinado estímulo externo. Estão
presentes ao nascimento mas devem ser
inibidos ao longo dos primeiros meses,
quando surgem os reflexos posturais. Sua
presença mostra integridade do sistema
nervoso central, entretanto, sua persistência
mostra disfunção neurológica.
Marque a alternativa que menciona 02
reflexos que devem, necessariamente, estar
ausentes no bebê, após o terceiro mês de vida,
para que o desenvolvimento neurológico
deste seja classificado como adequado.

(A)

Sucção Reflexa e Preensão Plantar.
(B) Reflexo de Moro e Reflexo cutâneo-plantar.
(C) Marcha Reflexa e Reflexo de Galant.
(D) Secção Reflexa e Marcha Reflexa.
28)

A hipertensão é um transtorno do sistema
cardíaco responsável por matar uma parcela
grande da população Brasileira, todos os
anos. Transtorno crítico, por ser definido
como silencioso, ou seja, as pessoas só
tomam ciência de sua existência, depois que
a doença já alcançou níveis incontroláveis.

Ao receber um paciente hipertenso no
consultório, é preciso ter controle de alguns
fatores, para que não ocorra acidentes durante o
atendimento. O débito cardíaco (DC) e a
resistência periférica (RP) são fatores importantes
para controle da pressão cardíaca.
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Marque a alternativa que contém um elemento
que aumente o DC e um que aumente a RP,
respectivamente.
(A) Aterosclerose; Dieta hipersódica.
(B) Hipofuncionalidade renal; Vasocontrição.
(C) Vasocontrição; Sedentarismo.
(D) Hidratação; Dieta hipersódica.
29)

Segunda a resolução 424, de 08 de Julho de
2013, constituem deveres fundamentais do
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição
específica, EXCETO:

(A)

Assumir responsabilidade técnica por serviço
de Fisioterapia, em caráter de urgência,
quando designado ou quando for o único
profissional do setor, atendendo a Resolução
específica.
(B) Exercer sua atividade com zelo, probidade e
decoro e obedecer aos preceitos da ética
profissional, da moral, do civismo e das leis
em vigor, preservando a honra, o prestígio e
as tradições de sua profissão.
(C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional e exigir o mesmo
comportamento do pessoal sob sua direção,
salvo situações previstas em lei.
(D) Oferecer
ou divulgar seus serviços
profissionais de forma incompatível com a
dignidade da profissão e a leal fraudulência.
30)

Segunda a resolução 424, de 08 de Julho de
2013, é proibido ao fisioterapeuta, EXCETO:

(A)

Negar a assistência ao ser humano ou à
coletividade em caso de indubitável urgência,
salvo em situações de conformidade social
unânime.
(B) Praticar qualquer ato que não esteja
regulamentado pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
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(C)

Divulgar, para fins de autopromoção,
declaração, atestado, imagem ou carta de
agradecimento
emitida
por
cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em
razão de serviço profissional prestado.
(D) Usar da profissão para corromper a moral e
os costumes, cometer ou favorecer
contravenções e crimes, bem como adotar
atos que caracterizem assédios moral ou
sexual.
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