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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, 

sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Saúde Pública e 10 de Conheci-

mentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1 

(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado 

à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do 

recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início 

de aplicação das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no qua-

dro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, 

nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos 

endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 

1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

  

http://www.santaluzia.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Das Vantagens de Ser Bobo 

 

O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e 

tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas 

horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou fazendo. 

Estou pensando." 

Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se 

lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, espontanea-

mente lhe vem a ideia. 

O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os 

espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem di-

ante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha 

utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, 

muitas vezes, o bobo é um Dostoievski. 

Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra 

de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão: ele 



 4 

disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a 

Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resul-

tado: não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho 

estava tão estragado que o conserto seria caríssimo: mais valia comprar outro. 

Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e, 

portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser 

ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que 

venceu.  

Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma 

punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. 

César terminou dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?"  

Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!  

Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se 

Cristo tivesse sido esperto não teria morrido na cruz.  

O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por 

bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que 

os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. 

Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque 

sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles 

sabem.  

Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir 

bobo com burro, com tolo, com fútil). Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. 

Ah, quantos perdem por não nascer em Minas!  

Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É 

quase impossível evitar excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é 

capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 

 

Clarice Lispector https://pensador.uol.com.br/cronicas_de_clarice_lispector/ 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
https://pensador.uol.com.br/cronicas_de_clarice_lispector/
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QUESTÃO 01  

 

Em relação ao texto, analise as afirmativas: 

 

I. O texto estabelece intertextualidade com outros textos de forma explí-

cita. 

II. A noção de bobo da autora é apresentada ao longo do texto. 

III. A comparação entre ser bobo e ser esperto se faz, além de outros 

recursos, por meio de adjetivações. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 02  

 

Pode-se deduzir do texto que os “bobos” 

 

(A) são mais felizes. 

(B) são religiosos. 

(C) têm uma vida sedentária. 

(D) vivem levando desvantagem. 

 

QUESTÃO 03  

 
Em Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou fazendo. Estou 

pensando.", as aspas marcam: 

 

(A) A fala do enunciador. 

(B) A intertextualidade. 

(C) A ironia da autora. 

(D) O destaque da frase. 
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QUESTÃO 04  

 

O segundo parágrafo do texto apresenta características de argumentação porque 

 

I. explica a vantagem de ser bobo. 

II. mostra a desventura de ser bobo. 

III. apresenta uma comparação entre ser bobo e ser esperto. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 05  

 

Entre os benefícios de ser bobo que integram a visão de Clarice Lispector, o que 

o texto mais destaca é:  

 

(A) A confiança. 

(B) A imoralidade. 

(C) A instabilidade. 

(D) O amor. 

 

QUESTÃO 06  

 

Aliás não se importam que saibam que eles sabem.  

Essa frase NÃO terá seu sentido alterado se se substituir o aliás sublinhado por: 

 

(A) Ao passo que. 

(B) Assim como. 

(C) Contudo. 

(D) Na verdade. 
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QUESTÃO 07  

 

Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo 

tivesse sido esperto não teria morrido na cruz.  

 

Nessa frase, o se sublinhado estabelece no período uma relação de: 

 

(A) Causalidade. 

(B) Concessão. 

(C) Condição. 

(D) Conformidade. 

 

QUESTÃO 08  

 

Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem 

diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. 

 

O pronome este funciona no período anterior como: 

 

(A) Anáfora. 

(B) Catáfora. 

(C) Dêixis. 

(D) Exófora. 

 

QUESTÃO 09  

 

Os espertos ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. 

 

O verbo ganhar nas orações anteriores se classifica, respectivamente, como: 

 

(A) Intransitivo e transitivo direto. 

(B) Transitivo direto e transitivo direto. 

(C) Transitivo indireto e transitivo direto. 

(D) Transitivo indireto e intransitivo. 
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QUESTÃO 10  

 

Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. 

 

Nessa frase, a palavra ludibriado pode ser substituída por: 

 

(A) Aborrecido. 

(B) Atraiçoado. 

(C) Confundido. 

(D) Equivocado. 
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

QUESTÃO 11  

 
A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexi-

dade/custo se traduz nas seguintes atribuições, segundo a NOAS 01/02 (Norma 

Operacional de assistência à Saúde/SUS): 

 

(A) Definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interna-

cionais. 

(B) Definição de normas internacionais. 

(C) Definição do elenco de procedimentos de alta complexidade. 

(D) Financiamento dos profissionais. 

 

QUESTÃO 12  

 

Sobre a Lei n. 8.080, de 19 de Setembro de 1990, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da sa-

úde.  

(B) Foi decretada pelo Congresso Nacional. 

(C) Foi sancionada pelo Presidente da República em exercício na época. 

(D) Não dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 13  

 

Sobre a disposição preliminar da Lei n. 8.080, de 19 de Setembro de 1990, são 

verdadeiras as seguintes afirmativas, EXCETO: 

 

(A) Esta lei regula as ações de saúde em todo o território nacional. 

(B) Esta lei regula as ações de saúde somente executadas por instituições públi-

cas. 

(C) Esta lei regula as ações e serviços de saúde. 

(D) Esta lei regula as ações executadas em caráter permanente ou eventual. 
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QUESTÃO 14  

 

Sobre a Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETO:  

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação ex-

clusiva dos gestores, para avaliar a situação de saúde. 

(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde. 

(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde e dá outras providências.  

(D) O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Po-

der Legislativo, com as duas instâncias colegiadas. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 

(B) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado exclusivamente com recur-

sos do orçamento de seguridade social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

(D) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de pro-

cesso seletivo público. 
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QUESTÃO 16  

 

Considerando as doenças evitáveis pela vacinação, reforça-se a importância do 

PNI (Programa Nacional de Imunização) que, atualmente, tem mais de 30 anos, 

mas tem ainda como objetivo contribuir para 

 

(A) a erradicação da poliomielite que, atualmente, tem afetado inúmeras pessoas. 

(B) a erradicação de outros agravos de grupos específicos, como hepatite A, em 

crianças da raça negra. 

(C) a erradicação dos agravos provocados por animais peçonhentos (serpentes, 

aranhas e escorpiões). 

(D) o controle ou a erradicação do tétano neonatal e acidental. 

 

QUESTÃO 17  

 

Doença infecciosa febril aguda, seguida de cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos, 

cujo agente etiológico é um vírus (Arbovírus).  

A doença cuja sinonímia é febre de quebra de ossos e que se refere à citação 

acima é: 

 

(A) Cólera. 

(B) Dengue. 

(C) Febre amarela. 

(D) Giardíase. 

 

QUESTÃO 18  

 

Doença viral que se caracteriza por febre baixa, exantema maculopapular, que se 

inicia na face, no couro cabeludo e no pescoço, espalhando-se para o tronco e os 

membros, com enfartamento de gânglio, geralmente precedendo o exantema, é: 

 

(A) Varicela. 

(B) Sarampo.  

(C) Rubéola.  

(D) Psitacose. 
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QUESTÃO 19  

 

Dentre as diretrizes a que se referem o artigo “As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes...”. citado segundo a 

Constituição Federal de 1988 em seu titulo VIII, capítulo II, seção II, art. 198, en-

contram-se, EXCETO: 

 

(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem pre-

juízo dos serviços assistenciais. 

(B) Descentralização, com direção única, em cada esfera de governo. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições 

privadas sem fins lucrativos. 

(D) Participação da comunidade. 

 

QUESTÃO 20  

 

Segundo definição emanada da NOAS 01/2002, o controle e a avaliação a serem 

exercidos pelos gestores do SUS compreendem, EXCETO: 

 

(A) A centralização do faturamento no poder executivo. 

(B) A condução de processos de compra e contratualização de serviços. 

(C) O cadastramento de serviços. 

(D) O conhecimento global dos estabelecimentos de saúde localizados em seu 

território. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21  

 
O cerebelo é uma estrutura cerebral que ajuda a sequenciar as atividades motoras.  

Sobre a disfunção cerebelar, analise as sentenças abaixo: 

 

I. A dismetria e a ataxia são sintomas importantes da doença cere-

belar e caracterizam-se por imperfeição e incoordenação na exe-

cução de um movimento. 

II. O tremor de intenção aparece quando a pessoa, ao executar um 

ato voluntário, apresenta movimentos oscilatórios, especialmente 

quando se aproxima do objeto pretendido. 

III. A hipotonia resulta da perda dos núcleos cerebelares profundos, 

causando perda do tônus da musculatura periférica do lado da le-

são. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas 

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 22  

 

A respeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP), analise as 

sentenças abaixo:  

 

I. Em mulheres com prolapsos de órgãos pélvicos, os objetivos do 

TMAP incluem a melhora da força e resistência da musculatura do 

assoalho pélvico, a prevenção da progressão do prolapso, a redu-

ção da frequência e gravidade dos sintomas e a suspensão ou 

adiamento de cirurgia. 

II. O TMAP pode ser realizado por meio de cinesioterapia, que pode 

ser associada ou não a biofeedback, cones vaginais e eletrotera-

pia, de acordo com a prescrição adequada. 

III. Em pacientes com diagnóstico de bexiga hiperativa idiopática, o 

TMAP está contraindicado porque estimula contrações detrusoras 

que agravam os sintomas de urgência e urge-incontinência. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas 

(C) II e III, apenas 

(D) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

QUESTÃO 23  

 

Está correto que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A destruição dos neurônios dopaminérgicos na substância negra permite que 

o núcleo caudado e o putâmen se tornem excessivamente ativos, causando 

rigidez muscular, tremores involuntários e acinesia, sintomas característicos 

da doença de Parkinson. 

(B) A isquemia cerebral que ocorre devido ao edema cerebral causa dilatação 

arteriolar reflexa, com aumento ainda maior da pressão capilar, o que agrava 

o quadro clínico do paciente. 

(C) Em situações de estresse, as terminações nervosas parassimpáticas secre-

tam acetilcolina em vários órgãos, causando aumento da pressão arterial e 

do fluxo sanguíneo para os músculos ativos. 

(D) O reflexo de estiramento muscular, também chamado de reflexo miotático, 

caracteriza-se pela contração reflexa das fibras de um músculo, quando este 

mesmo músculo é estirado. 

 

 

 

 

QUESTÃO 24  

 

Em relação à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Sa-

úde (CIF), NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A CIF relaciona fatores ambientais que interagem com a funcionalidade e com 

a incapacidade de um indivíduo. 

(B) É uma classificação que fornece um diagnóstico de doenças, distúrbios ou 

outras condições de saúde. 

(C) Os domínios contidos na CIF são descritos com base na perspectiva do corpo, 

do indivíduo e da sociedade. 

(D) Tem por objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada e padronizada 

da saúde e dos estados relacionados à saúde.  
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QUESTÃO 25  

 

Um corredor de 22 anos queixou-se de dor na parte lateral do joelho direito que se 

irradiava até a parte lateral da coxa e para baixo, até a região proximal da parte 

lateral da tíbia. A dor era agravada com a corrida, especialmente em subidas, e 

tinha começado cerca de seis semanas atrás, quando ele iniciou treinamento para 

provas de longas distâncias. O paciente relatou que não tinha dor ao caminhar. 

Ele procurou seu médico, que prescreveu anti-inflamatórios e recomendou fisiote-

rapia. 

Ao exame físico, o paciente apresentou dor na palpação resistida da parte lateral 

do joelho, do tensor da fáscia lata e do glúteo médio, com flexibilidade reduzida 

bilateralmente em isquiotibiais e quadríceps e limitação na dorsiflexão direita. 

Considerando as informações apresentadas, avalie as sentenças a seguir: 

 

I. Para a avaliação da amplitude de movimento do joelho direito, 

recomenda-se, além de outros testes, o teste de Thomas e o 

teste de Ober. 

II. Algumas das intervenções recomendadas para este caso in-

cluem crioterapia e exercícios de alongamento para os isquio-

tibiais, quadríceps e gastrocnêmio direito. 

III. Com a resolução do quadro inflamatório, exercícios funcionais 

de corridas e saltos poderão ser incluídos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas 

(C) I, II e III. 

(D) II, apenas. 
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QUESTÃO 26  

 

Em relação à espirometria de incentivo, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A manobra para reinsuflar alvéolos colapsados deve incluir: aumento do vo-

lume pulmonar, pausa pós-inspiratória e fluxo inspiratório com alta veloci-

dade; 

(B) Diminuição da frequência respiratória, melhora da ausculta pulmonar e me-

lhora dos índices de oxigenação são resultados esperados com o uso da es-

pirometria de incentivo. 

(C) O número de repetições e a frequência de uso do espirômetro de incentivo, o 

tipo de equipamento e o posicionamento do paciente são fatores que podem 

influenciar os resultados esperados da espirometria de incentivo. 

(D) O objetivo terapêutico da espirometria de incentivo é promover, por meio de 

feedback visual e/ou auditivo, a inspiração máxima sustentada; 

 

 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Sobre os padrões respiratórios terapêuticos, é CORRETO afirmar: 

 

(A) No padrão de intercostais, o paciente é orientado a fazer uma expiração for-

çada, ou seja, a volume residual, com objetivo de aumentar a ventilação dos 

ápices pulmonares. 

(B) No padrão diafragmático, o paciente é orientado a inspirar e expirar pelo nariz, 

com as maiores frequências e amplitudes respiratórias possíveis. 

(C) O padrão de soluço ou suspiro utiliza baixos volumes de corrente, o que fa-

vorece o fluxo inspiratório mais laminar e a distribuição mais homogênea da 

ventilação pulmonar. 

(D) O padrão para broncoespasmo deve ser realizado com altos volumes inspira-

tórios e frequências respiratórias relativamente baixas para aumentar a venti-

lação pulmonar. 
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QUESTÃO 28  

 

Baseando-se no Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, publicado no Diário 

Oficial da União, no dia 23 de maio de 2013, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Para o exercício profissional da Fisioterapia, determina-se a inscrição no Con-

selho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vi-

gor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao 

sistema COFFITO/CREFITO. 

(B) O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisi-

oterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento, porém, cabe ao médico 

conceder alta para o cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário, 

encaminhar o mesmo a outro profissional. 

(C) O fisioterapeuta deve atuar em consonância com a política nacional de saúde, 

promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas fun-

ções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor 

público ou privado. 

(D) É dever do fisioterapeuta respeitar a vida humana desde a concepção até a 

morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra 

ela, ou que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e 

social do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

QUESTÃO 29  

 

A utilização de ventilação não invasiva (VNI) com finalidade de reexpansão pulmo-

nar recruta e estabiliza alvéolos e pequenas vias aéreas, aumentando a capaci-

dade residual funcional (CRF) e reduzindo o shunt pulmonar  

 

PORQUE 

 

promove a ventilação colateral através dos poros interalveolares de Kohn, canais 

de Lambert que ligam os bronquíolos aos alvéolos, e os canais interbronquiolares 

de Martin, ajudando na resolução do colapso alveolar.   

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

 

(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justifi-

cativa da primeira. 

(B) As duas asserções são proposições falsas. 

(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma propo-

sição falsa. 

(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição 

verdadeira. 

 

QUESTÃO 30  

 

A respeito do complexo do ombro, é CORRETO afirmar:  

 

(A) Na elevação normal do ombro, avaliada pelo ritmo escapulo umeral, são atri-

buídos 60° de elevação à articulação glenoumeral e 120° à articulação esca-

pulotorácica. 

(B) O movimento de flexão do ombro tem como músculos sinergistas o grande 

dorsal (latíssimo do dorso), o redondo maior, tríceps braquial (cabeça longa) 

e o peitoral maior (cabeça costoesternal). 

(C) Os músculos supraespinhal, infraespinhal, deltoide e trapézio formam o man-

guito rotador que tem, como função primordial, a estabilização da articulação 

do ombro. 

(D) O movimento de retração das escápulas tem como músculos sinergistas os 

romboides e o trapézio, e antagonistas, os músculos peitoral maior e serrátil 

anterior. 
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21  

02   12   22  

03   13   23  

04   14   24  

05   15   25  

06   16   26  

07   17   27  

08   18   28  

09   19   29  

10   20   30  
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