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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015
PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

Nome do candidato:
Número de Inscrição:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E,
sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da aplicação
e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão
retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme
www.legalleconcursos.com.br.
7.

o Cronograma

de

Execução

no site:

Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões
de números 01 a 10.
QUE DEUS NOS AJUDE
Recentemente celebramos o Dia Internacional da
Mulher.
Contrariando muitos,
talvez
mais
sofisticados do que eu, gosto de quaisquer dessas
datas "oficiais". Não acho que basta dizer que "todo
dia é dia da mãe, do pai, da mulher, do professor".
Um
momento
especial
traz
____
tona
sentimentos que talvez a banalidade e lutas do dia
a dia estejam abafando.
Não considero caretice lembrar certas datas ou
pessoas de um jeito diferente, com um abraço mais
afetuoso,
uma
flor, uma
lembrança,
um
almoço que reúne gente querida. Pois o cotidiano
apresenta o perigo da banalização: nem nos damos
conta da importância daquela pessoa em nossa
vida. Mas, se for caretice, que bom às vezes ser
careta. E cuidado com o preconceito contra os
caretas... Já temos juizes e árbitros demais,
moralistas demais, arrogantes demais, cercando
todos os setores da nossa vida pública e pessoal.
Volto ao assunto da mulher. Na véspera deste dia
8 de
março,
duas
coisas
me
deixaram
envergonhada de ser mulher brasileira. Uma foi a
invasão do exército de mulheres campesinas de
rosto tapado e foices e paus nas mãos, destruindo
- pasmem! - mudas de eucalipto, fruto de décadas
de
pesquisas,
estudos
e
esforços
de
cientistas, que estavam colocando o Brasil - ao
menos nisso, pois andamos na rabeira em quase
tudo - _____ frente no mundo científico. Eram
mudas de eucalipto destinadas a refl o resta mento e
produção de papel, para evitar desmatamentos.
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enxergar a realidade. Se isso faz parte dos
exércitos que o ex-presidente Lula andou
convocando, que Deus nos ajude.
Outro fato que me preocupou nesses dias foi, mais
uma vez, a tentativa de uma figura do governo de
banir Monteiro Lobato, o grande e maravilhoso
escritor, das escolas (e possivelmente da literatura
brasileira). A primeira coisa que me veio _____
mente foi queimarem, na Alemanha hitlerista,
obras dos mais renomados autores, como parte de
purificação "racial".
Essa tentativa de criminalizar Monteiro Lobato é
uma calamidade, um desrespeito à cultura
brasileira, uma ignorância dos períodos históricos
em que cada obra se situa, um perigoso ataque à
liberdade, uma desconsideração com os próprios
negros e um inadmissível estímulo a mais
preconceito.
Enfatizo que tenho pessoas negras na minha
família, como árabes e judias, e que nem me
orgulho disso nem me preocupo: para mim,
para nós, é apenas natural. É crime instigar o ódio
"racial" e de classes, que vemos em afirmações
ignorantes como "os brancos de olhos azuis não
querem que vocês tenham nada", ou "as elites
odeiam os pobres". Ignorar a superação das
diferenças, desrespeitar a cultura, e a arte,
regalar-se no rancor e no preconceito, isso tudo é
tão
sério
como
ignorar
a
realidade
atual que envolve corrupção, omissão, mentiras e
nossos direitos ameaçados.
A chamada "lista de Janot" revelou dados
espantosos sobre o desvio de bilhões que deveríam
favorecer o povo tão necessitado. Só investigação
e punição rigorosas podem limpar a honra do país
e dos brasileiros.

Cientistas experientes choraram junto com
funcionários calejados: o desconsolo foi geral,
como em outras ocasiões semelhantes, inclusive
uma invasão e destruição no laboratório de
biotecnologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, onde foram aniquilados, ante os
olhos estarrecidos do mundo, resultados de
pesquisas preciosas para o progresso do país e
menos miséria.

As forças políticas que imperam por aqui permitem
muitas dúvidas e receios quanto a isso, mas nem
a mais irreal divagação nem a mais doce retórica
podem ocultar os riscos que corre a nossa
democracia roída pela corrupção. Precisamos de
uma liderança firme e competente para que,
vencida a dramática situação atual, a gente deixe
o
fundo
do
poço
e
recupere
a
dignidade que nos roubaram.

Essas hordas preferem que se desmate a Floresta
Amazônica e a Mata Atlântica para produzir papel?
Isso prova como as massas são manipuláveis,
caindo na indigência mental que não deixa

E mais uma vez eu digo: que Deus nos ajude!
Disponívelem: <http://veja.abril.com.br/blog/ricardosetti/politi
ca-cia/lya-luft-e-a-democracia-roida-pela-corrupcao-quedeus-nos-ajude/> Acesso em: 27/03/2015
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01.

Sao acentuadas pela mesma regra da palavra

"juizes" a palavra da alternativa:
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(D) Mas.
(E) Desde que.

(A) Árabe.
(B) Ódio.

06.

(C) Roída.

dizer aue "todo dia é dia da mãe (...)". As palavras

(D) Atlântica.

sublinhadas classificam-se como:

(E) Exército.

(A) Pronome relativo/pronome relativo.

Analise o trecho a seguir: "Não acho que basta

(B) Conjunção integrante/conjunção integrante.
02.

Assinale

a

alternativa

que

preenche

(C) Pronome relativo/conjunção integrante.

corretamente as linhas contínuas do texto.

(D) Conjunção integrante/pronome relativo.

(A) a - a - à.

(E) Nenhuma das respostas anteriores.

(B) a - à - à.
(C) à - à - à.

07.

(D) à - à - a.

A palavra "hordas", no quinto parágrafo do

texto, pode ser melhor substituída, sem alterar o

(E) à - a - a.

sentido, por:
(A) Seres únicos.

03.

No trecho "Que Deus nos ajude!", a palavra

(B) Indivíduos estranhos.

"que" classifica-se como:

(C) Pessoas regradas.

(A) Advérbio.

(D) Grupos organizados.

(B) Pronome interrogativo.

(E) Bandos indisciplinados.

(C) Conjunção integrante.
(D) Pronome relativo.

08.

(E) Partícula expletiva.

Leia o trecho a seguir, extraído do texto:

"Contrariando

muitos,

talvez

mais sofisticados

do que eu, gosto de quaisquer dessas datas
04. A vírgula no trecho "Na véspera deste dia 8 de
março,

(...)

foi

usada

pelo

mesmo

motivo

"oficiais"". Caso a palavra "datas" fosse substituída
por "data",

quantas

outras

palavras

no texto

apresentado pelo trecho da alternativa:

deveríam sofrer ajustes para fins de concordância?

(A) (...) governo de banir Monteiro Lobato, o

(A) Duas.

grande e maravilhoso escritor, (...).

(B) Três.

(B) (...) quanto a isso, mas nem a mais irreal

(C) Quatro.

divagação (...).

(D) Cinco.

(C) Enfatizo que tenho pessoas negras na minha

(E) Uma.

família, como árabes e judias, (...).
(D) (...) foi queimarem, na Alemanha hitlerista,
obras (...).

09.

No trecho "(...) uma ignorância dos períodos

históricos em que cada obra se situa (...)", a

(E) (...) competente para que, vencida a dramática
situação atual, a gente deixe o fundo (...).

expressão sublinhada pode ser substituída, sem
alterar o sentido e a correção gramatical

do

período, por:
05. A palavra

sublinhada

no trecho:

"Pois o

(A) Na qual.

cotidiano apresenta o perigo da banalização (...)"

(B) Onde.

pode ser substituída por:

(C) Nos quais.

(A) Porquanto.

(D) Que.

(B) Conquanto.

(E) Cuja.

(C) Embora.
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10. Em "Enfatizo que tenho pessoas negras na

12. Fototerapia é a modalidade terapêutica que

minha

aplica

família

(...)",

a

oração

sublinhada

exposições

repetidas

e

controladas

de

desempenha, em relação à oração principal, a

radiação

função de:

cutânea de modo a induzira regressão ou controlar

(A) Sujeito.

ultravioleta

para

alterar

a

fisiologia

a evolução de diversas dermatoses. Nesse sentido,

(B) Predicativo.

não é indicativo de fototerapia com UVB?

(C) Aposto.

(A) Psoríase.

(D) Objeto direto.

(B) Eczema atópico.

(E) Objeto indireto._______________

(C) Neoplasia cutânea.
(D) Pitiríase liquenóide.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(E) Mastocitose.
11. "A corrente provoca aumento da irrigação
sanguínea, acarretando maior nutrição tecidual;
maior oxigenação e aumento do metabolismo. A
presença dos metabólitos produz reflexamente
vasodilatação das arteríolas e capilares, o que leva
a

um

aumento

quantidade

de

do

fluxo

sanguíneo,

substâncias

maior

nutritivas,

mais

leucócitos e anticorpos, facilitando a reparação da

13. A parte óssea côncava formada pela fusão dos
ossos ílio, ísquio e púbico é denominada:
(A) Incisura Isquiática Maior.
(B) Fôvea da Cabeça do Fêmur.
(C) acetábulo.
(D) Côndilo Mediai.
(E) Glenóide Côndilo Mediai.

área. Corrente que possui intensidade constante
em valor e em sentido. O uso da corrente, utilizase exclusivamente
promovidos.

os efeitos

Os tecidos

polares

biológicos

por ela

apresentam

grande quantidade de íons positivos e negativos
dissolvidos nos líquidos corporais, que podem ser
colocados em movimento ordenado por um campo
elétrico polarizado, aplicado à superfície da pele. "

É um

importante osso hematopoético. Articula-se com
as clavículas e com as cartilagens das 7 primeiras
costelas.

Constituído

por 3 partes:

manúbrio,

corpo e processo xifóide. Refere-se à:
(A) Escápula.

(D) Rádio.

(B) Corrente Galvânica.

(E) Olécrano.

(C) Corrente russa.
(estimulação

plano e ímpar.

(C) Úmero.

(A) Corrente interferencial.

TENS

É um osso chato,

(B) Esterno.

O excerto refere-se à:

(D)

14.

elétrica

nervosa

transcutânea).
(E) Microcorrentes (MENS - Micro electro neuro
stimulation).
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15. A contração do tecido muscular promove o

(A) Fosfocreatina e glicogênio.

movimento de estruturas ligadas a ele, como os

(B) Actina e miosina.

ossos, e, consequentemente, do corpo. Permite

(C) Fosfolípide e creatina.

ainda

(D) Globulina e insulina.

o

movimento,

pelo

organismo,

de

substâncias e líquidos, como o alimento, o sangue

LEGALLE

(E) Queratina e ácido glutâmico.

e a linfa. Nesse sentido, preencha as lacunas no
fragmento a seguir:

17.

"No músculo estriado esquelético, as células (ou

muscular, o elemento mineral mais diretamente

fibras) agrupam-se em feixes, que são envolvidos

presente é o:

por

(A) Cobre.

tecido

o_____ .

conjuntivo

Este

envia

denso

não

septos

para

modelado,
o

interior,

No processo de contração e relaxamento

(B) Cálcio

o______ , dividindo o feixe em fascículos e levando

(C) Magnésio.

vasos

(D) Fósforo.

sanguíneos

e

linfáticos.

Cada

célula

muscular é envolvida pela lâmina basal e por fibras

(E) Zinco.

reticulares que formam o_______ . Ele ancora as
fibras musculares entre si e contém capilares

18.

sanguíneos e axônios".

úmero e a escápula?

As lacunas no texto são corretamente preenchida

(A) Articulação imóvel.

na sequência de aparecimento pela alternativa:

(B) Articulação em dobradiça.

(A) perimísio, epimísio, epimísio.

(C) Articulação móvel.

(B) endomísio, epimísio, perimísio.

(D) Articulação semimóvel.

(C) perimísio, epimísio, endomísio.

(E) Nenhuma resposta certa.

Qual é o tipo de articulação existente entre o

(D) epimísio, perimísio, endomísio.
(E) endomísio, epimísio, perimísio.

19.

A drenagem linfática manual é contra indicada

nos casos de, exceto:
(A) insuficiência cardíaca descompensada.
16. A contração muscular, além de ser responsável
pela

locomoção

movimentos

do

e

vários

corpo,

outros

também

tipos

de

promove

a

movimentação dos órgãos internos, como, por

(B) tromboflebites.
(C) síndrome seno carotídeo.
(D) bronquite asmática.
(E) Edemas cíclicos idiopáticos.

exemplo, os batimentos cardíacos, a pulsação das
artérias, o trânsito de bolo alimentar pelo aparelho
digestivo, entre outros. Tais processos se fazem

20.

possíveis graças à capacidade de encurtamento

Profissional Fisioterapeuta, constituem-se deveres

das miofibrilas, que são filamentos citoplasmáticos

fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área

das

e atribuição específica, exceto:

células

musculares.

Tais

miofibrilas

são

De

acordo

com

o

Código

de

Ética

do

constituídas por diversos tipos de proteínas, qual

(A)

das

de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando

alternativas

abundantes?

abaixo

apresentas

as

mais

assumir responsabilidade técnica por serviço

designado ou quando for o único profissional do
setor, atendendo a Resolução específica.
d
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(B) exercer sua atividade com deszelo, morosidade

(C) Existem três aspectos principais no quadro

e decoro

clínico do paciente com Paralisia Cerebral, retardo

e obedecer

aos

preceitos

da

ética

profissional, da moral, do civismo e das leis em

no

vigor, preservando a honra, o importância e as

esperadas

conhecimentos de sua profissão.

persistência

(C)

utilizar

todos

os

conhecimentos

desenvolvimento
pela

de

idade

de

novas

habilidades

cronológica

comportamentos

da

criança;

imaturos

em

técnico-

todas as funções e; desempenho de todas as

científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e

funções em padrões nunca encontrados em bebês

permanentemente,

e crianças normais.

para

promover a saúde

e

prevenir condições que impliquem em perda da

(D)

qualidade da vida do ser humano.

apresentam deformidades da marcha que variam

(D) manter segredo sobre fato sigiloso de que

de acordo com a gravidade do comprometimento

tenha conhecimento em razão de sua atividade

dos centros motores.

profissional e exigir o mesmo comportamento do

(E) Na Paralisia Cerebral, os músculos biarticulares

pessoal sob sua direção, salvo situações previstas

são os menos envolvidos.

Os

pacientes

com

Paralisia

Cerebral

em lei.
(E) colocar seus serviços profissionais à disposição
da comunidade em caso de guerra, catástrofe,

22. Qual o tipo de paralisia cerebral, caracterizada

epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem

por

pessoal incompatível com o princípio de bioética de

incoordenação

justiça.

diminuição

da

dos

tonicidade

movimentos

muscular,
e

equilíbrio

deficiente, devidos a lesão ou anomalia no cerebelo
ou das vias cerebelosas?
(A) Diplegia.

21. A Paralisia Cerebral (PC) é uma encefalopatia

(B) Ataxia.

crônica

(C) Disquinésia.

não

progressiva

da

infância,

sendo

consequente a uma condição estática, secundária

(D) Espástico.

a um insulto, malformação ou lesão que ocorre nos

(E) Anencefalia.

períodos pré, peri ou pós-natal e que afeta o
Sistema

Nervoso

desenvolvimento

Central
e

durante

maturação

a fase

de

estrutural

e

funcional, nesse sentido, assinale a alternativa
incorreta:

acordo com a qualidade do tônus muscular ou de
do

padrão

do

comprometimento

motor e, pela gravidade.
(B) A classificação clínica da paralisia cerebral pode
ser dividida em espástica (hemiplégica, diplégica e
quadriplégica), discinética, atáxica, hipotônica e
mista.

O

derrame

pleural

é

caracterizado

pelo

acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a
pleura visceral e a pleura parietal, nesse sentido,

(A) A Paralisia Cerebral pode ser classificada de

movimento,

23.

assinale a opção correta:
(A) É exsudato, quando não há lesão no espaço
pleural nem sinal de células inflamatórias.
(B)

É transudato,

causado

pelo

aumento

da

permeabilidade dos vasos da microcirculação e
com presença de células em decomposição.
(C) As causas mais comuns dos derrames pleurais
são a falta de algumas proteínas que ajudam a
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manter a água dentro dos vasos sanguíneos e a

(E)
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5o mês.

obstrução de canais responsáveis pelo escoamento
do líquido pleural.
(D) O tratamento de fisioterapia respiratória são

26.

fundamentais e devem ser introduzidos desde o

talâmica e espinocerebelar conduzem são

início do tratamento, pois a fisioterapia respiratória

(A) propriocepção consciente; tato e temperatura.

visa acalmar os sintomas dolorosos e a diminuir a

(B)

amplitude respiratória.

inconsciente.

(E) Os sintomas do derrame pleural não variam

(C) tato; propriocepção consciente.

bastante, porém o mais característico é apneia do

(D) dor e temperatura; tato.

sono.

(E) dor e temperatura; propriocepção inconsciente.

24. São

características

do

tono

muscular,

o

O tipo de sensibilidade que as vias espino-

propriocepção

27. Os determinantes

considerando como um aspecto importante a ser

funcional são:

avaliado pelo fisioterapeuta, pois dependendo da

(A)

patologia,

respiratória.

possui

respectivamente

características

nas

patologias

distintas,

síndrome

de

consciente;

complacência

(B) força elástica

propriocepção

da capacidade

pulmonar

e força

do parênquima

residual

muscular

pulmonar e

Down, encefalopatia crônica não progressiva da

resistência das vias aéreas.

infância e doença de Parkinson, respectivamente:

(C) resistência das vias aéreas e complacência

(A)

Hipertonia

plástica,

hipertonia

plástica

e

hipotonia.
(B)

(D) força dos músculos respiratórios e a resistência

Hipotonia, hipertonia

elástica

e hipertonia

plástica

e hipertonia

elástica.
(C)

pulmonar.

das vias aéreas.
(E) força de tração da caixa torácica e força elástica

Hipotonia, hipertonia

do parênquima pulmonar.

elástica.
(D)

Hipotonia,

hipertonia

elástica,

hipertonia

plástica.

28. O principal objetivo da ergonomia é?

(E) Hipertonia elástica,
plástica.

hipotonia

e hipertonia

(A) É desenvolver e aplicar técnicas de adaptação
do homem ao seu trabalho e formas eficientes e
seguras de o desempenhar visando a otimização

25.

Em

qual

período

intrauterino

ocorre

a

do bem-estar e, consequentemente, aumento da

mielomeningocele, considerada como a anomalia

produtividade.

mais grave e mais frequente decorrente do não

(B)

fechamento do tubo neural?

retribuição

(A) I o mês.

(valorização, estudo do trabalho).

(B) 2o mês.

(C)

(C) 3o mês.

operador a sua máquina, proporcionando um eficaz

Criar

Aplica

métodos
de

laborais

acordo

à qualidade

com

e

sistemas
o

de

rendimento

de adaptação

de

um

(D) 4o mês.

7

oo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - MUNICÍPIO DE JOAÇABA / SC CONCURSO PÚBLICO N°. 01/2015

manuseio

e

evitando

um

esforço

brando

do

trabalhador na execução do trabalho.
(D)

Desenvolver

formas,

que

LEGALLE

(B) Usar encosto para nuca; manter um bom
ângulo entre perna e pé; apoiar periodicamente os

tenham

como

braços na mesa ou cadeira; facilitar os movimentos

consequência o aumento da produtividade.

livres; evitar manter o tronco inclinado para os

(E) Sugere a criação de locais inconvenientes e de

lados.

apoios ao trabalho,

(C) Usar encosto para nuca; manter um bom
ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente
os

braços

na

mesa

ou

29. Os incentivadores inspiratórios NÃO podem ser

movimentos

usados

inclinado para os lados.

como

auxiliares

no

atendimento

livres;

evitar

cadeira;
manter

evitar
o

os

tronco

fisioterapêutico do paciente em pós-operatório de

(D) Usar encosto; manter um bom ângulo entre

cirurgia torácica, em caso de

tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços na

(A) Atelectasia.

mesa ou cadeira; facilitar os movimentos livres;

(B) Pneumotórax drenado.

evitar manter o tronco inclinado para os lados.

(C) Paralisia diafragmática.

(E) Usar encosto para nuca; manter um bom

(D) Pneumonia.

ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente

(E) Derrame pleural drenado.

os

braços

na

mesa

ou

cadeira;

evitar

os

movimentos livres; manter o tronco inclinado para
os lados.
30. Considera-se o tônus muscular:
(A) O grau de tensão muscular para manter a

32.

postura hipotônica.

ventilatório, um dos critérios utilizados para avaliar

(B) O grau de tensão muscular para manter a

a descontinuação da ventilação mecânica é a

postura rígida.

oxigenação adequada que pode ser mensurada por

(C) O grau de tensão muscular para manter a

fórmula,

postura neuromotora.

Assinale a alternativa correta que expressa a

(D) O grau de tensão muscular para manter a

fórmula e seu valor:

postura normal.

(A) Pa02 / Fi02 >300.

(E) O grau de tensão muscular para manter a

(B) Pa02 / Sp02 >400

postura hipertônica.

(C) PaC02 / Fi02 >200.

Pacientes

em

processo

que fornece

resultados

de

aproximados.

(D) PaC02 / Sp02 >400.
31. As principais providências que podem reduzir
a sobrecarga na coluna lombar na postura sentada
são:
(A) Usar encosto; manter um bom ângulo entre
tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços
nas pernas; facilitar os movimentos livres; evitar
manter o tronco inclinado para os lados.

desmame

(E) Nenhuma alternativa está correta.
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33.

O

Código

de

Ética

e

Deontologia

da

LEGALLE

(E) Todas alternativas estão corretas.

Fisioterapia, trata dos deveres do fisioterapeuta,
no que tange ao controle ético do exercício de sua

35.

profissão, sem prejuízo de todos os direitos e

seguintes estruturas, exceto:

prerrogativas

(A) O átrio esquerdo

assegurados

pelo

ordenamento

A

artéria

coronária

Esquerda

supre

jurídico. Sobre este código, é possível afirmar,

(B) Todo o Ventrículo Esquerdo.

EXCETO:

(C) Parte do septo Interventricular.

(A) Para o exercício profissional da Fisioterapia é

(D) O Nó Sinoatrial em 40% das pessoas.

obrigatória a inscrição no Conselho Regional da

(E) Parte do Ventrículo Direito.

as

circunscrição em que atuar na forma da legislação
em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados
cadastrais

atualizados

junto

ao

sistema

COFFITO/CREFITOS.

profissional sempre que em exercício.
O

São musculaturas preservadas numa lesão

raquimedular

total,

no

nível

da

5a vértebra

cervical:

(B) O fisioterapeuta pode portar sua identificação

(C)

36.

fisioterapeuta

(A) Diafragma, extensores do cotovelo e intrínseca
da mão.

protege

o

cliente/paciente/usuário e a instituição/programa
em que trabalha contra danos decorrentes de
imperícia, negligência ou imprudência por parte de
qualquer membro da equipe de saúde, advertindo

(B) Diafragma, rotadores e adutores do ombro.
(C) Diafragma, flexores e extensores do cotovelo.
(D) Diafragma, rotadores do ombro e extensores
do cotovelo.
(E) Nenhuma alternativa está correta.

o profissional faltoso.
(D) O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar
seus

conhecimentos

culturais,

técnicos,

amparando-se

beneficência

e

da

nos

não

científicos

e

princípios

da

maleficência,

no

37. Para o paciente em ventilação mecânica, com
evidências
aumentada,

de
são

PIC

(pressão

aconselháveis

intracraniana)
os

seguintes

procedimentos:

desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em
programas de educação continuada e de educação

às modalidades de ventilação assistida. O paciente

permanente.
(E) O fisioterapeuta

deve comunicar à chefia

imediata da instituição em que trabalha ou à
autoridade

(A) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência

competente,

fato

que

tenha

conhecimento que seja tipificado como crime,
contravenção ou infração ética.

deve ser hipoventilado com PC02, em torno de 30
mmhlg e PEEP inferior a 5 cm de H20.
(B) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência
às

modalidades

de

ventilação

controlada.

O

paciente deve ser hipoventilado com PC02, em
torno de 30 mmHg e PEEP inferior a 5 cm de FI20.

34. Banho de Parafina produz:
(A) Analgesia.
(B) Vasodilatação.
(C) Relaxamento Muscular.

(C) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência
às

modalidades

de

ventilação

controlada.

O

paciente deve ser hipoventilado com PC02, em
torno de 45 mmhlg e PEEP inferior a 5 cm de FI20.

(D) Descontraturação.

9
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LEGALLE

(D) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência

40 . A

às

encefalopatia crônica não progressiva, na qual há

modalidades

de

ventilação

controlada.

O

paralisia

cerebral

é

uma

forma

de

paciente deve ser hipoventilado.

comprometimento motor, pode vir associada com

(E) Nenhuma alternativa está correta.

deficiência mental de grau variável e epilepsia.
Desse modo, sobre a fisioterapia é correto afirmar:

38. Em relação aos músculos da coluna lombar e

(A) Deve ser mantida por um tempo longo visto

suas respectivas funções, pode-se assinalar como

que a rigidez articular decorrente da imobilização

INCORRETA a seguinte afirmação:

tem que ser evitada.

(A) O reto do abdome ativa-se com a manobra de

(B) Deve ser mantida apenas na infância visto que

encolher a barriga.

a rigidez articular se estabelece neste período

(B) O reto do abdome estabiliza a pelve contra

(C) Nas formas diplégicas a estimulação previne ou

forças de rotação anterior.

minimiza o distúrbio trófico.

(C) O transverso do abdome ativa-se com a

(D) Na forma tetraplégica, desde os primeiros

manobra de encolher a barriga.

meses, ocorre marcha reflexa, porém as crianças
as costelas

são incapazes de firmar o segmento cervical e,

contra a tração do diafragma durante a inspiração.

quando colocadas de pé, não conseguem ficar com

(E) Os oblíquos interno e externo se contraem na

o tronco ereto.

manobra de tensionar a parede abdominal para

(E) Na forma hemiplégica é mais fácil à percepção

tornar a coluna rígida.

logo nos cinco primeiros meses de vida. Dessa

(D) O quadrado lombar estabiliza

forma é mais fácil e rápida a intervenção da
39. Nos casos, em que se objetiva a remoção da

fisioterapia.

secreção do trato respiratório inferior, como na
síndrome

da

aspiração

meconial,

deve

ser

realizada:
(A)

Uso

de

membrana

de

oxigenação

extracorpórea.
(B) Manobras de Higiene Brônquica.
(C) Ventilação mecânica.
(D) Higienização artéria.
(E) Vasodilatação.
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