
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10

26/01/2020

(DOMINGO)

das 14h10min às 18h10min

MATEMÁTICA 11 a 15

CONHECIMENTOS GERAIS 16 a 20

NOCÕES DE INFORMÁTICA 21 a 25

FISIOTERAPEUTA 26 a 40

1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua Portuguesa, cinco ques-
tões de Matemática, cinco questões de Conhecimentos Gerais, cinco questões de Noções de Informática e quinze de 
Fisioterapia. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá: um cartão de respostas oficial. 

• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas (no mínimo 90 min) chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o cartão de 
respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020

PREFEITURAS:
JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO
Fisioterapeuta - Nível Superior



Os textos 1, 2 e 3 serão utilizados para responder às ques-
tões de 1 a 4.

O BRASIL AINDA ESTÁ A PASSOS LENTOS NO COMBATE 
AO RACISMO
Texto 1
Desde a Constituição de 1988, o combate ao racismo vem avan-
çando no Brasil. O próprio texto constitucional deu o primeiro 
passo quando considerou o racismo crime inafiançável. De lá 
para cá, outras iniciativas e políticas foram surgindo e se conso-
lidando, em grande parte como resultado da luta do movimento 
negro. Bons exemplos são o sistema de cotas nas universidades 
públicas e a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, insti-
tuído em 2011 e comemorado todo dia 20 de novembro.

Disponível em: <www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/
comum/pais-ainda-precisa-avancar-no-combate-ao-racismo>. 

Acesso em 16/09/2019 (adaptado).

Texto 2
Há 30 anos, nascia a atual Constituição do Brasil. Após 20 meses 
de discussões na Assembleia Nacional Constituinte, foi aprova-
da em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro 
do mesmo ano. Chamada de “Constituição Cidadã”, assegurou 
a liberdade de pensamento e consagrou direitos sociais, como 
educação, saúde, moradia e proteção à maternidade e à infân-
cia; direitos trabalhistas, como a introdução da licença-paterni-
dade; e direitos de defesa do consumidor.

Disponível em:<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/22/
constituicao-30-anos-analistas-veem-texto-generoso-em-direitos-

-mas-sem-aplicacao-plena.ghtml. Acesso em 16/09/2019 (adapta-
do).

Texto 3
Quadro 1: Indicadores da desigualdade socioeconômica

Taxa de desemprego Total nacional: 
13 milhões

Pretos/pardos: 8,3 milhões

Taxa de desocupação Brancos: 9,9% Pretos/pardos: 14,6%
Renda média Brancos:  

R$ 2.757,00
Pretos/pardos: R$ 1.531,00

Fonte 1: IBGE, PNAD 2017 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserti-
vas a seguir e suas relações.

Assertiva 1 - A promulgação da Constituição Federal em 1988 
contribuiu para a realização de ações que resultassem no com-
bate ao racismo. Nesse sentido, diversos projetos de políticas 
públicas foram implementados, principalmente o que reconhe-
ceu o sistema de cotas nas universidades. Isso resultou, grosso 
modo, no alcance de vários direitos sociais. No entanto, as con-
quistas relacionadas ao trabalho ainda estão a passos lentos.

PORQUE
Assertiva 2 -  As condições de desigualdades sociais discutidas 
nos dois excertos acima e no Quadro 1 ainda permanecem. O 
preconceito é, por exemplo, enfrentado diariamente pelos ne-
gros. A mão de obra negra usufrui de uma renda média inferior à 
dos brancos. A violência tem se manifestado socialmente porque 
os distanciamentos entre negros e brancos ainda são percep-
tíveis. Assim, quando os direitos são cortados, a classe negra 

sofre bruscamente.

1 - Com base no contexto das assertivas 1 e 2, assinale a op-
ção correta.

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma justi-
ficativa correta da I.

B) A assertiva I é verdadeira, e a II é falsa.

C) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não faz 
relação com a I.

D) As assertivas e I e II são falsas.

E)  A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

2 - Os indicadores quantitativos do Quadro 1 permitem inferir 
que

A) a renda média dos pretos/pardos é maior que a dos 
brancos porque a maioria deles tem trabalho.

B) a taxa de desocupação dos brancos indica que seus 
salários são inferiores aos dos pretos/pardos.

C) a taxa de desemprego dos pretos/pardos é maior que 
a da metade da população nacional.

D) a renda média dos pretos/pardos é duas vezes maior 
que a dos brancos.

E) a taxa de desocupação dos pretos/pardos é inferior à 
dos brancos.

3 - A promulgação da Constituição Federal em 1988 possibilitou 
avanços no combate ao racismo no Brasil. Isso significa que

A) a luta do movimento negro indica a realização de es-
forços para que o crime de racismo seja, em futuro próxi-
mo, considerado inafiançável.

B) a constituição Federal de 1988 assegurou a liberdade 
de rejeição em relação ao direito à educação, saúde, mo-
radia e trabalho.

C) após a promulgação da Constituição Federal em 1988 
o racismo no Brasil avançou significativamente. Por isso, 
os movimentos negros estão, atualmente, realizando 
suas primeiras manifestações.

D) a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, em 
20 de novembro de 2011, resultou do cumprimento dos 
direitos assegurados pela “Constituição Cidadã” .

E) no ato de sua promulgação, em 5 de outubro de 1988, 
a Constituição Federal publicou, também, a lei comple-
mentar do sistema de cotas para ingresso nas universi-
dades públicas.

4 - A chamada “Constituição Cidadã” consagrou direitos sociais. 
A respeito do pleno exercício da cidadania é correto afirmar

I - que os direitos sociais envolvem, por exemplo, educação, 
saúde, moradia e proteção à maternidade e à infância; direi-
tos trabalhistas, como a introdução da licença-paternidade.

II - que os direitos de defesa do consumidor e de cotas para 
ingresso em universidades públicas são exemplos de plena 
cidadania.

III - que a taxa de desocupação dos pretos/pardos é inferior 
à dos brancos porque eles representam a minoria da popula-
ção dos trabalhadores sem emprego.

LÍNGUA PORTUGUESA



IV - que a luta do movimento negro já alcançou grandes con-
quistas, como por exemplo, a criação do Dia Nacional da 
Consciência Negra.

Assinale a assertiva que traz informações corretas.

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

Leia o texto a seguir para responder a questão 5.   
NO AEROPORTO

Em apenas mais 20 minutos sairia o vôo da Ponte Aérea 
C3138, e Pedro estava sentado numa poltrona da área de 
espera em Congonhas. Ele abriu o livro na página marcada, 
começou a ler, mas logo desistiu, pensando:  “Que idéia mais 
idiota trazer justamente este livro...” 

[...]. Logo ele acabou concluindo: “O fato é que já não agüen-
to mais essa espera”.

Sem prestar atenção às instruções, ele continuou ruminando:

“... A Sandra disse que sou paranóico, pois vejo problemas 
em tudo. Acho que esqueci de desligar o microondas... Sim, 
acho que isso está me deixando neurótico...”. E assim foi o 
resto da viagem, até o momento em que seu nome foi anun-
ciado ao público do Canecão.

Disponível em: <https://juarezfrmno2008sp.blogspot.com.
br/2010/06/texto-corrigido-de-acordo-com-as-novas.html> (com 

adaptações).

5 - O texto “No Aeroporto” contém palavras que foram reformula-
das pelas regras do Novo Acordo Ortográfico. A respeito dessas 
regras é CORRETO afirmar que

 A) as palavras herói, lâmpada, saúde sofreram a retirada 
de seus respectivos acentos tônicos. 

B) as palavras voo (de voar), zoo (de zoológico), enjoo 
(de enjoar) não são mais acentuadas. 

C) as palavras idéia, asteróide, paranóico não sofreram 
alteração no uso do acento tônico.

D) as palavras microondas, microônibus, autoobservação 
não são separadas por hífen porque suas vogais iniciais 
são iguais.  

E) as palavras  aguento, paranóico  e vôo não sofreram 
qualquer alteração em suas respectivas acentuações.  

Leia o texto a seguir para responder a questão 6. 
“Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os 
seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura 
da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. 
E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que 
o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia 
para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utili-
zava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se 
dirigia aos brutos exclamações e onomatopeias. Na verdade, fa-
lava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que 
elas eram inúteis e talvez perigosas” (Graciliano Ramos, Vidas 
Secas).

6 - Na língua portuguesa há dez classes de palavras, a saber: 

substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Analisando os excertos do 
texto, essas classes estão informadas CORRETAMENTE 

 A) na expressão “Pendia para um lado, para o outro, 
cambaio, torto e feio”, os termos “cambaio, torto e feio”, 
segundo a morfologia, classificam-se em “advérbio”.

B) na expressão “Os seus pés duros quebravam espi-
nhos”, o verbo “quebravam”, segundo a sintaxe, classifi-
ca-se em “transitivo indireto”.

C) na expressão “Vivia longe dos homens”, o termo “ho-
mens”, segundo a morfologia, classifica-se em “substan-
tivo comum” .

D) na expressão “palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade”, o termo “cidade”, segundo a morfologia, clas-
sifica-se “substantivo próprio”.

E) na expressão “sabia que elas eram inúteis e talvez 
perigosas”, os termos “inúteis e perigosas”, segundo a 
sintaxe, classificam-se em  advérbios. 

Leia o texto a seguir.
No enunciado, “_____ dez anos que saímos da zona rural. Na-
quela época o clima era frio porque _______ muitas árvores. 
Hoje os córregos estão secando e _______ pouquíssimas ár-
vores”, o preenchimento de suas lacunas cumpre as regras da 
concordância verbal. 

7 - Marque a assertiva que completa corretamente o texto apre-
sentado.

A) faz, havia, existem D) fazem, haviam, existem
B) faz, havia, existe E) fazem, havia, existe

C) fazem, haviam, existe

Leia o texto a seguir, para responder às questões 8, 9 e 10.

APELO
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primei-
ros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma 
semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia 
de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um 
corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte 
de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da 
noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença 
a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. 

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tem-
pero na salada − o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e 
elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia fura-
da. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a 
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 
Venha para casa, Senhora, por favor.

(Dalton Trevisan)



8 - Assinale a alternativa composta por um fragmento em que se 
pode inferir que há na residência outros moradores.

A) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

B) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no 
lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance 
no espelho”.

C) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”;

D) “Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário 
ficou mudo”;

E) “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com 
os outros: bocas raivosas mastigando”.

9 -  Leia o fragmento a seguir: “Com os dias, Senhora, o leite 
primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: 
a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da 
escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário 
ficou mudo”.

Examinando os termos destacados no fragmento, pode-se afir-
mar que:

I - Senhora é um vocativo, porque há um chamamento ou 
interpelação ao interlocutor.

II - O pronome possessivo sua refere-se à notícia.

III - O pronome oblíquo os refere-se aos jornais.

IV - Até, no caso, é advérbio e tem o sentido de “também”, 
“inclusive”.

Pela leitura e análise das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

10 - Segundo o dicionário Houaiss, apelo é a “interpelação que 
o falante faz ao ouvinte, especialmente através do uso de vocati-
vos”. Na crônica de Dalton Trevisan o trecho que justifica o título 
do texto é:

A) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”.

B) “Que fim levou o saca-rolhas”?

C) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

D) “Venha para casa, Senhora, por favor” .

E) “Acaso é saudade, Senhora?”

MATEMÁTICA
11 - Considere que Lilian fez quatro avaliações durante o ano 
letivo de 2018, e que suas notas estão representadas na tabela 
a seguir. Sabendo que a média final mínima para aprovação é 
sete pontos e que é calculada a partir de uma média ponderada, 
jugue as proposições a seguir.   

NOTAS PESOS
  N1 = ?w 1

    N2 = 6,0 2
    N3 = 7,5 3

  N4 = ? 4

I - Se N1 = 8,0, para que Lilian seja aprovada, será necessá-
rio que N4 assuma qualquer valor superior a 6,0. 

II -  Se N1 = 5,0, para que Lilian seja aprovada o valor de N4 
não pode ser inferior a 8,5. 

III - Se N1 = 6,0, para que Lilian seja aprovada, N4 pode 
assumir qualquer valor superior a 7,5.

IV - Se N1 = 4,0, somente N4 = 9,0 poderá garantir a apro-
vação de Lilian.

A) Apenas a proposição II está correta.

B) Apenas a proposição III está correta.

C) Apenas as proposições I e II estão corretas.

D) Apenas as proposições I e IV estão corretas.

E) Apenas as proposições I e III estão corretas.

12 - Um jogador de basquete vem convertendo em pontos 85% 
dos arremessos de três pontos ao longo de um campeonato. 
Sabendo-se que esse jogador cobrou 120 arremessos de três 
pontos, podemos afirmar que durante o campeonato ele marcou 
para seu time um total de pontos igual a:

A) 420 D) 255
B) 360 E) 102

C) 306

13 - Em uma eleição realizada para escolher o novo represen-
tante dos enfermeiros de um município do estado do Tocantins, 
foram obtidos os seguintes resultados para os candidatos I, II e 
II.

CANDIDATO PERCENTUAL EM 
RELAÇÃO AO TOTAL 

DE VOTOS

NÚMERO DE 
VOTOS

I 38%
II 28%
III 24%

BRANCOS E 
NULOS 200

Dê acordo com os resultados apresentados, a soma do número 
de votos dos dois candidatos mais voltados foi: 

A) 1320     D) 760 
B) 380     E) 950

C) 560  

14 - Em um problema envolvendo operações com conjuntos, 
verificou que o conjunto A possui 3 elementos, o conjunto B 4 
elementos e o conjunto C 2 elementos. Assim, de acordo com as 
proposições a seguir, podemos afirmar que:

I -  ( A ∩ B) ∩ C tem no máximo 2 elementos

II - A ∩ B tem no máximo 2 elementos

III - B ∩ C tem no mínimo 3 elementos



IV - (A ∩ B) ∪ C tem no máximo 4 elementos

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas a proposição I está correta.

B) Apenas a proposição IV está correta.

C) Apenas as proposições I e II estão corretas.

D) Apenas as proposições II e IV estão corretas.

E) Apenas as proposições II e III estão corretas.

15 - Em um concurso público realizado por uma prefeitura do 
estado do Tocantins, um dos critérios de classificação é a nota 
atribuída à prova de conhecimentos gerais realizada. Verificando 
as notas dos candidatos Antônio, Eduardo, Marcos e Paulo, foi 
possível observar que:

I – Antônio teve nota maior que Marcos.

II – Eduardo teve nota menor que Antônio.

III – Marcos teve nota maior que Paulo.

IV – Paulo teve nota menor que Eduardo.

De acordo com as proposições acima, os candidatos que podem 
ter tirado as mesmas notas são:

A) Antônio e Paulo

B) Eduardo e Marcos

C) Marcos e Paulo

D) Eduardo e Paulo

E) Antônio e Marcos

Leia o texto a seguir.

“Há ouro e água”. Isto basta. Depois da fundação solene do pri-
meiro arraial de Goiás, o arraial de Sant’Anna, esse foi o critério 
para o surgimento dos demais arraiais. Para as margens dos rios 
ou riachos auríferos deslocaram-se populações da metrópole e 
de todas as partes da colônia, formando à proporção em que 
se descobria ouro, um novo arraial “(...) que podia progredir ou 
ser abandonado, dependendo da quantidade de riquezas exis-
tentes”. 

PARENTE, Temis Gomes. Fundamentos Históricos do Tocantins. 
Goiânia: UFG, 1999, p.58

16 - A partir das informações do texto, analise as proposições 
relativas à colonização do Tocantins:

I - Conhecida como “Entradas”, os movimentos de penetra-
ção do interior realizados pelos jesuítas, marcaram o início 
da colonização portuguesa na região. Entretanto, somente 
no século XVII os padres da Companhia de Jesus fundaram 
as primeiras aldeias missionárias, da Palma (atual Paranã) e 
do Duro (atual Dianópolis).

II - Com o intuito de colonizar a Amazônia e catequizar os 
índios, sob a responsabilidade do padre capuchinho Yves 
d’Evreus, os franceses foram os primeiros a chegarem na 
região, ao descobrirem a foz do rio Tocantins, por volta de 
1610. 

III - Nas décadas de 1730 e 1740 ocorreram as descobertas 
auríferas no norte de Goiás e, por causa delas, a formação 
dos primeiros arraiais no território onde hoje se situa o esta-
do do Tocantins. Natividade e Almas (1734), Arraias e Cha-
pada (1736), Pontal e Porto Real (1738). 

IV - Após a queda da mineração, o antigo norte de Goiás 
já contava com um movimentado comércio e cidades bem 
estruturadas, fatos que contribuíram para o desenvolvimento 
da região, culminando na criação do estado do Tocantins em 
1988.

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, II e III estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

Leia o texto a seguir para responder a questão.

Com aproximadamente 2.400km de extensão, o rio Tocantins 
é o segundo maior curso d’água 100% brasileiro, ficando atrás 
somente dos cerca de 2.800 km do rio São Francisco. No rio 
Tocantins estão instaladas importantes usinas hidrelétricas, cujo 
potencial de geração de energia elétrica é de, aproximadamente, 
11.500 MW, que corresponde ao terceiro maior do Brasil. Além 
de importante vetor no setor de transporte aquaviário, a região 
se destaca pela agropecuária e mineração. A pecuária apresen-
ta rebanho de 27,5 milhões de cabeças e, na mineração, ocor-
rem importantes províncias minerais como a de Carajás (PA), 
que detém os maiores depósitos de ferro do mundo.

Texto adaptado. Disponível em: https://www.ana.gov.br/sala-de-si-
tuacao/tocantins/saiba-mais-tocantins..

17 - Analise as informações sobre o texto lido.

I - O rio Tocantins nasce entre os municípios goianos de Ouro 
Verde de Goiás e Petrolina de Goiás. 

II - O rio Tocantins também pode ser chamado de Tocantins-
-Araguaia, por se encontrar com o rio Araguaia entre Tocan-
tins e Maranhão. 

III - O Rio Tocantins, com 2.400Km, é o segundo maior curso 
d´água 100% brasileiro.

IV - A Ilha do Bananal, entre os rios Araguaia e Javaés, é con-
siderada a segunda maior ilha fluvial do mundo, constituindo 
uma reserva de preservação permanente.

A partir das informações do texto e análise das assertivas ante-
riores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II, III e IV estão corretas.

B) Apenas I, III e IV estão corretas.

C) Apenas III está correta.

D) Apenas III e IV estão corretas.

E) Apenas II e III estão corretas. 

CONHECIMENTOS GERAIS



18 - Leia o texto a seguir.

A Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia corresponde a 10,8% 
do território brasileiro [...]. Na Região, estão presentes os biomas 
Floresta Amazônica, ao Norte e Noroeste, e Cerrado nas demais 
áreas. A precipitação média anual na região é bem menor do 
que a média nacional.  Possui grande potencial turístico: pesca 
esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, a maior ilha fluvial 
do mundo (Ilha do Bananal), o polo turístico de Belém, o Parque 
Estadual do Jalapão (TO) e o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (GO), reconhecido pelas belas cachoeiras.

Disponível em: https://www.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-
-brasileiras/tocantins-araguaia; 

A partir das informações do texto, considere as proposições:

I -  Atualmente encontram-se instaladas cinco grandes usi-
nas hidrelétricas, somente no estado do Tocantins.

II - A Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia ocupa posi-
ção estratégica no cenário econômico nacional, considerada 
a segunda maior região brasileira em termos de recursos hí-
dricos.

III - A construção de grandes hidrelétricas no Tocantins oca-
sionou fatores positivos, como o aumento populacional e o 
barateamento da energia elétrica. 

IV -  A bacia hidrográfica Tocantins/Araguaia inclui os Esta-
dos de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e o 
Distrito Federal.

Ao analisar as proposições anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II e IV estão corretas.

B) Apenas I, II e III estão corretas.

C) Apenas I e II estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

Considere o texto a seguir para responder a questão 19.

O cientista político Graham Allison, professor do Centro Belfer 
da Universidade de Harvard, é um dos principais estudiosos das 
relações internacionais americanas. Segundo o professor, um 
novo conceito proposto nos Estados Unidos, que remete à Gré-
cia Antiga e ao trabalho de Tucídides –historiador da Guerra do 
Peloponeso entre Atenas e Esparta  – pode ajudar a responder 
esta questão. 

A armadilha de Tucídides, diz Allison, é a dinâmica perigosa que 
ocorre quando um poder em ascensão ameaça a posição de um 
poder já estabelecido. Como foi no passado com Atenas, como 
se passa hoje com os Estados Unidos. No antigo mundo grego, 
Atenas ameaçou Esparta. No fim do século 19 e começo do sé-
culo 20, a Alemanha desafiou a Grã-Bretanha.

                         Texto adaptado. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-47792909 

19 - Na atualidade, a principal potência mundial em ascensão, 
que ameaça a hegemonia norte-americana é:

A) União Europeia D) China
B) Rússia E) Irã
C) Coréia do Norte

Leia o texto a seguir para responder a questão 20.

Um ataque com drones reivindicado por rebeldes houthis, do Iê-
men, provocou incêndios em duas instalações petrolíferas da Ará-
bia Saudita, neste sábado (14), levando a um corte de mais de me-
tade da produção de petróleo do país. A petrolífera estatal Saudi 
Aramco, dona das instalações, afirmou que os ataques levarão a 
uma queda de 5,7 milhões de barris diários na produção do país, o 
que representa mais de 5% do fornecimento mundial de petróleo.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/dro-
nes-bombardeiam-instalacoes-petroliferas-na-arabia-saudita.shtml. 

20 - Analise as informações do texto e assinale a alternativa 
correta quanto aos possíveis reflexos no cenário geopolítico e 
econômico mundial.

I - A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo 
do mundo e a redução do fornecimento tem reflexos na 
geopolítica, causando grande aumento nos preços da com-
modity.

II - O governo americano, forte aliado da Arábia Saudita, atri-
buiu o ataque à Rússia, maior interessada em prejudicar o 
comércio de petróleo saudita, devido sua aliança com o Iran.

III - O ataque às refinarias sauditas não interfere nos preços 
praticados no Brasil devido ao grande número de reservas 
de petróleo descobertos na camada do pré-sal.

IV - Mesmo que haja aumento no preço do petróleo, a política 
de subvenção do governo garante a manutenção dos preços 
pela estatal brasileira.

V - O desabastecimento de petróleo já não representa mais 
uma ameaça, pois os países mais ricos têm investido maci-
çamente em novas fontes de energia limpa.

Acerca das assertivas anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas II está correta.

B) Apenas I, II e III estão corretas

C) Apenas III e V estão corretas.

D) Apenas I e IV estão corretas.

E)  Apenas I está correta.



21 - No gerenciador de planilhas eletrônicas do pacote Microsoft 
Office, o símbolo que utilizamos para iniciarmos uma fórmula em 
uma célula é:

A) Aspas D) Ponto e vírgula
B) Interrogação E) Igualdade
C) Exclamação

22 - Com relação ao Microsoft Word, as expressões Normal, Tí-
tulo, Título 1 e Subtítulo são:

A) barras de ferramentas D) layouts
B) estilos E) visualizações
C) formatos

23 - A respeito de segurança na internet, analise as seguintes 
assertivas.

I - Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

II - Backdoor é um programa que permite o retorno de um in-
vasor a um computador comprometido, por meio da inclusão 
de serviços criados ou modificados para este fim.

III - Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solici-
tados, que geralmente são enviados para uma única pessoa. 

IV - Log é o registro de atividade gerado por programas e 
serviços de um computador. Ele pode ficar armazenado em 
arquivos, na memória do computador ou em bases de dados.

Ao analisar as assertativas anteriores, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas. 

24 - Estamos vivendo a era da Revolução Industrial 4.0. Em re-
lação a essa revolução e as tecnologias que servem como base 
para tal, analise as assertivas a seguir.

I - Cloud Computing define-se como o acesso a dados e ser-
viços por meio da internet em servidores remotos.

II - IoT é a capacidade de vários aparelhos que usamos no 
dia a dia, conseguirem se conectar à internet e trocar infor-
mações.

III - Big Data é o conjunto de dados de fontes diversas, os 
quais devem ser tratados e analisados por meio de algorit-
mos de inteligência artificial.

IV - Automação é a capacidade de informatização nas insti-
tuições e residências para automatizar tarefas mecânicas e 
repetitivas.

A respeito dessas assertivas, pode-se afirmar que:

A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas. 

C) I, II, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 

25 - No MS-Word, pode-se controlar o alinhamento do texto em 
um parágrafo, de modo que cada linha se estenda desde a mar-
gem esquerda do parágrafo até a sua margem direita, conforme 
mostrado no exemplo a seguir. 

Todas essas questões, devidamente ponderadas, levantam dú-
vidas sobre se o julgamento imparcial das eventualidades auxilia 
a preparação e a composição dos procedimentos normalmente 
adotados. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes 
problemas, uma vez que o surgimento do comércio virtual agre-
ga valor ao estabelecimento de todos os recursos funcionais en-
volvidos. Assim mesmo, a percepção das dificuldades promove 
a alavancagem dos modos de operação convencionais. 

O nome desse alinhamento é

A) concentrado D) latente
B) centralizado E) polarizado
C) justificado

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

FISIOTERAPIA
26 - COFFITO. De acordo Resolução nº 424, de 08 de Julho de 
2013 – (D.O.U. nº 147, Seção 1 de 01/08/2013), do Código de 
Ética e Deontologia da Fisioterapia, capítulo II, das Responsabi-
lidades Fundamentais, afirma:

I - Para o exercício profissional da Fisioterapia é obrigatória 
a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que 
atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigato-
riamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema 
COFFITO/CREFITOS.

II - O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional 
sempre que em exercício.

III - A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a 
cada cinco anos, respeitadas as regras específicas quanto 
ao recadastramento nacional.

IV - O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto 
no plano individual quanto coletivo, participando da promo-
ção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recupe-

ração da sua saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em 
vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer for-
ma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde 
vigente no Brasil.

V - O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente 
aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de de-
sempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em res-
peito aos direitos humanos.

Marque a assertiva que apresente afirmações corretas.

A) Apenas I, II, IV e V.

B) Apenas I e III. 

C) Apenas III e V.

D) Apenas II,  IV e V.

E) I, II, III, IV e V.

27 - Quanto a Divulgação Profissional, nos anúncios, placas e 



impressos, bem como divulgação em meio eletrônico, devem 
constar o nome do profissional, da profissão e o número de ins-
crição no Conselho Regional, podendo ainda consignar:

I - Os títulos de especialidade profissional que possua e que 
sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 
de Terapia Ocupacional para os quais o fisioterapeuta esteja 
habilitado;

II - Título de formação acadêmica strictu sensu;

III - O endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de tra-
balho, convênios e credenciamentos;

IV - Instalações, equipamentos e métodos de tratamento, 
respeitando legislação vigente e resolução específica;

V - Logomarca, logotipo ou heráldicos determinados pelo 
Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional;

VI - Logomarca, logotipo ou símbolos de entidades, empre-
sas, sociedades, associações ou federações às quais o fisio-
terapeuta esteja legalmente vinculado;

VII - Logomarca ou logotipo próprio condizentes com a dig-
nidade profissional.

Marque a assertiva que apresenta informações corretas.

A) Apenas III, IV, V, VI e VII.

B) Apenas I e III.

C) I, II, III, IV, V, VI e VII.

D) Apenas I,  IV e V.

E) Apenas II, IV, V, VI e VII. 

28 - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram 
criados pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de 
apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, ampliando 
as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolu-
tividade, a abrangência e o alvo das ações. Atualmente, regu-
lamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 
os núcleos são compostos por equipes multiprofissionais que 
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família 
(eSF). Em 2012, com a publicação da Portaria 3.124, de 28 de 
dezembro desse mesmo ano, o Ministério da Saúde criou uma 
terceira modalidade de conformação de equipe. Que modali-
dade é essa que abre a possibilidade de qualquer município 
do Brasil fazer implantação de equipes, desde que tenha ao 
menos uma equipe de Saúde da Família?

A) CR - Equipe Consultório na Rua.

B) NASF 3 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

C) NASF 2 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

D) eSFR - Equipe Saúde da Família Ribeirinha.

E) eSFF - Equipe Saúde da Família Fluvial.

29 - Estudo de caso. ALM, 52 (cinquenta e dois) anos, casa-
da, mãe de dois filhos de parto normal, professora, relata perda 
de urina há aproximadamente três anos. As perdas ocorrem de 
forma aleatória com urgência miccional. Relata: ocorre o apri-
sionamento momentâneo, porém não ha tempo de chegar ao 
banheiro. Ela  descreve agravamento do quadro, no ultimo tri-
mestre. Não realizou exames complementares e refere odor nor-
mal da urina, ausência de disúria ou polaciúria. No exame físico, 
apresentou vulva com coloração normal, prolapso de bexiga de 
primeiro grau, não foram observadas cicatrizes ou pontos dolo-
rosos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta quanto 

ao tipo de fibra muscular que pode estar gravemente compro-
metida:

A) As fibras do Tipo II, anaeróbicas, de contração lenta. 

B) As fibras do Tipo I, aeróbicas de contração rápida, de 
cor vermelha. 

C) As fibras do Tipo II, anaeróbicas, de contração rápida, 
de cor branca.

D) As fibras do Tipo I, aeróbicas, de contração lenta.

E) As fibras do Tipo I, anaeróbicas, de cor branca.

30 - O diagnóstico de incontinência urinária mista é quando os 
sintomas do paciente são: 

A) Aumento da frequência urinária e perda urinária ao 
manipular água. 

B) Dificuldade em iniciar a micção e sensação de esva-
ziamento vesical incompleto.

C) Sintomas de aumento da frequência urinária e noc-
túria.

D) Perda de urina constante em grande quantidade, as-
sociada à bexigoma. 

E) Perda de urina por urgência miccional e IUE (Inconti-
nência Urinária de Esforço).

31 - Paciente jovem,19 (dezenove) anos de idade, atleta pro-
fissional de vôlei de areia, durante uma partida de jogo, caiu e 
bateu a região anterior do ombro D, no chão. Após ter recebi-
do os cuidados imediatos da equipe médica do clube em que 
jogava, foi encaminhada ao setor de fisioterapia. Na avaliação 
cinético-funcional do ombro foi confirmado o comprometimento 
da articulação acromioclavicular por trauma.  Considerando essa 
situação, avalie as seguintes afirmações. 

I - As estruturas envolvidas nessa articulação são o úmero e 
a clavícula. 

II - As estruturas envolvidas nessa articulação são, a escápu-
la e a porção proximal da clavícula. 

III - As estruturas envolvidas são formadas pela extremidade 
externa da clavícula e pela margem interna do acrômio da 
escápula.

IV - Em decorrência do tipo de queda e de esporte a arti-
culação acromioclavicular não, de forma alguma, pode ser 
lesionada. 

É correto afirmar que está(ão) correta(s): 

A)  Apenas a III. 

B)  Apenas a I e III. 

C)  Apenas a IV. 

D) Apenas a II e III. 

E) Apenas a II e IV.

32 - Jovem, 20 anos, vítima de acidente automobilístico, politrau-
matizado. Foram realizados os primeiros socorros em via pública 
pela equipe do SAMU. O jovem apresentou Parada Cardiorres-
piratória (PCR) logo após dar entrada ao hospital. A equipe res-
ponsável deu  início à RCP (Reanimação Cardiorespiratória), em 
conformidade com as Diretrizes de RCP e ACE American Heart 
Association de 2015. Nessa situação, cabe à equipe hospitalar:

I - Comprimir a uma frequência inferior a 100/min ou superior 



a 120/min.

II - Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polega-
das (5 cm).

III - Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.

IV - Ventilar adequadamente (2 respirações após 30 com-
pressões, cada respiração administrada em 1 segundo, pro-
vocando a elevação do tórax).

V - Apoiar-se sobre o tórax entre compressões, para verificar 
a eficácia da RCP.

VI - Minimizar as interrupções nas compressões.

Marque a alternativa  que apresenta às informações corretas.

A) Apenas IV, V e VI.

B) Apenas I, II e III.

C) Apenas II, III, IV e VI.

D) Apenas II, III, V e VI.

E) I, II, III, IV, V e VI.

33 - Paciente, jovem, 29 anos, motoboy, em tratamento fisiote-
rapêutico há 20 (vinte) dias por luxação de polegar D, ocasio-
nado por trauma. Apresentou melhora significativa do quadro, 
porém ainda relatou dor. Após reavaliação, o terapeuta optou 
por finalizar as próximas sessões fazendo o uso do Kinesio Ta-
ping. Marque a assertiva correta sobre a conduta adotada pelo 
profissional. 

A) Apesar de reposicionar as articulações subluxadas, 
aliviando a tensão dos músculos anormais, afetaria o 
psicológico do paciente, já que a mesma possui ativos 
neurotransmissores.

B) Não foi uma boa escolha do terapeuta já que a fita de 
kinesio é de tecido rígido e dificulta a respiração da pele, 
assim como impediria o jovem de trabalhar.

C) É um dispositivo auxiliar no processo de reabilitação 
e que necessita de cuidados específicos para sua con-
servação, tem objetivo de estabilizar ou imobilizar a ar-
ticulação.

D) A conduta adotada pelo terapeuta está correta. Essa 
terapia tem o objetivo de reduzir os sintomas e melhorar 
a funcionalidade dos músculos,  agindo sobre o tecido 
muscular e fascial, sob as articulações e nos sistemas: 
circulatório, linfático e nervoso.

E) O tratamento não é indicado para a patologia citada.

34 - Paciente A.M.C , sexo feminino, 63 (sessenta e três) anos, 
55 Kg, 160cm, cor parda, hipertensa, cardiopata, compensa-
da, hidratada, corada, consciente, orientada, trabalhou por 45 
(quarenta e cinco) anos na zona rural, na agricultura e atividade 
doméstica fazendo uso de fogão à lenha, nega etilismo, nunca 
fumou. Atualmente aposentada. Após período de seca, baixa 
humidade e queimadas constantes, a idosa foi encaminhada ao 
Hospital. Queixosa, tosse eficaz, produtiva, relata muito cansa-
ço, falta de ar constante, SatO2 86%, FC 65 bpm, perda de peso 
não intencional. Após analise e prescrição medicamentosa ade-
quada, dará inicio imediato à fisioterapia. Assinale a assertiva 
que apresenta o tratamento seguro e eficaz em relação ao pa-
râmetro de VNI (Ventilação Não Invasiva) que deve ser adotado 
nesse caso clínico.

A) Não é indicado o uso de VNI para essa patologia.

B) CPAP = 6 cmH2O, PSV/PEEP PSV = VC 6 a 8 ml/Kg, 
PEEP até 14 cmH2O, Máscara Nasal ou Facial.

C) CPAP > 7 cmH2O, PSV > 15 cmH2O, Máscara Nasal/ 
Facial.

D) O uso de  VNI para essa patologia deve ser a critério 
do fisioterapeuta que pode alterar.

E) PSV / PEEP OU CPAP, PSV fornecendo VC 6 a 8 ml 
/ Kg, PEEP inicial 6 cmH2O, Máscara Facial ou Nasal.

35 - Identifique as Práticas de Terapias Alternativas ou Práticas 
Integrativas e Complementares (PICS) que fazem parte da atu-
ação do fisioterapeuta.

I - Acupuntura 

II - Auriculoterapia

III - Massoterapia

IV - Quiropraxia

V - Fisioterapia Neural

Marque a alternativa que apresenta apenas as informações cor-
retas.

A)  Apenas I, II e IV.

B) Apenas I e II.

C) Apenas I, III e V.

D)  Apenas III e IV.

E)  I, II, III, IV e V.

36 -  No ponto de  vista  anatômico,  o sistema nervoso é divi-
dido  em duas  grandes  partes:  Em  SNC (Sistema Nervoso 
Central)  e  SNP (Sistema Nervoso Periférico).  O SNC  reúne  
as  estruturas  situadas  dentro  do  crânio (encéfalo)  e  da  co-
luna  vertebral (medula  espinal),  enquanto  o SNP reúne  as  
estruturas  distribuídas  pelo  organismo (nervos, plexos e gân-
glios periféricos). Em análise funcional, esse sistema complexo, 
eficiente em sua totalidade e perfeição, deve ser  dividido  em  
sistema  nervoso  somático  e sistema nervoso  autonômico, de  
modo que  o  primeiro  está relacionado  com funções submeti-
das  a comandos conscientes  (sejam  motores  ou  sensitivos,  
estando  relacionado  com  receptores  sensitivos  e  com  mús-
culos estriados esqueléticos)  e  o  segundo,  por  sua  vez,  está  
relacionado  com  a  inervação  inconsciente  de  glândulas,  
músculo  cardíaco e músculo liso.  Diante do exposto analise o 
caso a seguir.

Uma mulher de 21(vinte e um) anos, 1,70 cm, em conformida-
de, estava viajando com amigos em uma cidade ribeirinha. Ao 
chegar na beira do rio, foi convidada pelos amigos a tomar um 
banho. Assim o fizeram. Entre um mergulho e outro avistaram 
uma árvore sobreposta à margem. Puseram-se a saltar de uma 
altura de 3 (três)  metros. Na vez da jovem, amigos perceberam 
que ela não voltou à superfície. Socorreram-na, solicitaram aten-
dimento médico, em tempo hábil. Após criteriosa análise, por 
meio de exames de imagem,  neurológicos e neurofuncionais foi 
confirmada uma grave lesão a nível de c4, c5 e t12. Diante do 
exposto,  é possível que a jovem apresente:

A)  Tetraplegia de MMSS para baixo, complicações respi-
ratórias, espasmos, disreflexia autonômica, dentre outras 
e perda do controle do esfíncter.

B) Parestesia a E, e hemiplegia a D, afinal a lesão foi 
parcial.



C) Paraplegia e outras debilidades físicas e intelectuais. 

D) Tetraplegia, complicações respiratórias, espasmos, 
disreflexia autonômica, controle do esfíncter preservada.

E) Todas as funções pélvicas e de MMII estarão preser-
vadas, afinal não houve lesão da coluna lombar.

37 -  Quais os parâmetros que indicam uma Acidose Respirató-
ria, suas principais causas e o que deve ser feito para a correção 
do estado acidobásico?

A)  Alterações: ph < 7,35; PaCo2  > 45 mmHg. Causas 
mais comuns: hipoventilação; hipersecreção pulmonar; 
atelectasia importante; Pneumotórax; Sonolência impor-
tante. Condutas: Aumentar frequência cárdica, Aumentar 
VC, Aumentar Ti com baixo VC, Higienização brônquica 
mais frequente e efetiva.

B) Alterações ph > 7,45 mmHg; PaCo2 < 35 mmHg. Cau-
sas mais comuns: Febre, dor, ansiedade e hipoventilação. 
Condutas: Baixo FC; baixo VC; sedação se necessário.

C)  Alterações ph < 7,35 mmHg; HCO3 < 22 mmHg meq. 
Causas mais comuns: baixo débito cardíaco com vaso 
constrição periférica; hipotermia; hipovolemia; sepsis; in-
suficiência renal. Condutas: Correção da causa de base; 
bicabornato de sódio; Sedação se necessário; assegurar 
boa eliminação de CO2.

D)  Alterações: Ph < 7,35 mmHg; PaCo2  > 45 mmHg. 
Causas mais comuns: hipoventilação; hipersecreção pul-
monar; atelectasia importante; Pneumotórax; Sonolência 
importante. Condutas: Baixo FC; baixo VC; sedação se 
necessário.

E)  Alterações: Ph < 7,35 mmHg; PaCo2  > 45 mmHg. 
Causas mais comuns: baixo débito cardíaco com vaso 
constrição periférica; hipotermia; hipovolemia; sepsis; in-
suficiência renal. Condutas: Correção da causa de base; 
bicabornato de sódio; Sedação se necessário; assegurar 
boa eliminação de CO2.

38 -  O corpo humano é constituído por um emaranhado de sis-
temas. Pessoas acamadas, além da gravidade de sua patologia 
e agravamento medicamentoso, aumentam em horas ou poucos 
dias o fluido nos tecidos corporais. Estamos falando de qual sis-
tema? Preencha as lacunas e posteriormente, marque a asserti-
va que as preenchem corretamente.

O sistema ________ é uma rede complexa de ________ lin-
foides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares 
linfáticos e ________ que produzem e transportam o ________  
dos tecidos para o ________  , ou seja, é constituído por uma 
vasta rede de ________ semelhantes às veias, que se distri-
buem por todo o corpo e recolhem o ________ que não retor-
nou aos ________ , filtrando-o e reconduzindo-o à  ________. 
Este sistema, também é um importante componente do sistema 
________.

A) muscular, fibras musculares, órgãos, energia, coração, 

vasos, sangue venoso, pulmões, corrente sanguínea, 
cardiovascular.

B) cardiovascular, capilares, neurônios, oxigênio, muscu-
lo, capilares, O2, órgãos, atmosfera, linfático.

C) linfático, órgãos, vasos linfáticos, fluido linfático, siste-
ma circulatório, vasos, líquido tissular, capilares sanguí-
neos, circulação sanguínea, imunológico.

D) linfático, órgãos, vasos linfáticos, oxigênio, sistema cir-
culatório, vasos, CO2, capilares sanguíneos, atmosfera, 
respiratório.

E) endócrino, vasos, órgãos, fluido linfático, sistema, ca-
pilares, hormônio, ductos endócrinos, glândulas endócri-
nas, linfático.

39 - A fibromialgia afeta negativamente na qualidade de vida das 
pessoas. O impacto global envolve aspectos pessoais, profissio-
nais, familiares e sociais, correlacionando-se fortemente com a 
intensidade da dor, fadiga e decréscimo da capacidade funcio-
nal. O que de fato caracteriza esta síndrome?

A) Cefaleia, dores abdominais, cansaço mental, e fratura 
por estresse.

B) Sensibilidade ao toque, dores difusas e crônicas de 
causas desconhecidas no sistema muscular, que limitam 
as atividades de vida diária. Incapacidade funcional, de-
pressão, insônia, ansiedade, cefaleia, dentre outros sin-
tomas.

C) Quadros álgico na região do quadril com degeneração 
articular.

D) Estresse, falta das vitaminas B12 e vitamina D.

E) Dores musculares durante o ato sexual e miccional.

40 - Identifique e marque a resposta correta quanto à origem e 
inserção do músculo ancôneo.

A) De grupo muscular localizado nos membros superio-
res. Origem no epicôndilo medial do úmero e olécrano da 
ulna. Inserção no osso pisiforme, base do metacarpo V e 
osso hamato.

B)  Faz parte do grupo muscular do anterior da coxa. 
Trata-se de um músculo quadrangular achatado localiza-
do no trígono femoral. Origem: linha pectínea do púbis. 
Inserção: Linha pectínea do fêmur, inferior ao trocanter 
menor.

C)  Tem como origem: espinha isquiática e se Insere no 
tendão do obturador interno;

D)  Ele se origina do lado dorsal do epicôndilo lateral do 
úmero e se insere no olécrano da ulna.

E)  Origem: Terço medial da linha nucal. Túber occipital e 
processos espinhosos de C7 a T12. Inserção: Terço late-
ral da clavícula, acrômio e espinha da escápula.


