PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

FISIOTERAPEUTA
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo. A incontinência
urinária feminina é multifatorial, entre suas causas
estão as alterações promovidas pelo parto vaginal tais
como:
( ) Diminuição do trofismo vaginal decorrente da deprivação
estrogênica.
( ) Lesão do suporte conectivo por trauma mecânico direto
consequente ao parto vaginal.
( ) Alterações vasculares das estruturas pélvicas
resultantes da compressão fetal pelo trabalho de parto.
( ) Lesão direta do trato urinário durante o parto, que já
se encontra mais suscetível em consequência das
alterações normalmente induzidas pela gestação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F-V-V-V
b) V-F-V-F
c) F-V-F-V
d) F-F-V-V
22) Correlacione corretamente os tipos de incontinência
urinária descritos a seguir.
1. Incontinência urinária.
2. Incontinência urinária de esforço.
3. Incontinência urinária mista.
4. Incontinência por urgência.
A. Queixa de perda involuntária de urina durante o esforço
ou exercício físico, tosse ou espirro.
B. Queixa de perda de urina durante ou imediatamente
precedida de urgência miccional.
C. Queixa de perda involuntária de urina a esforços
(exercício físico, esforço, espirro, tosse) associada à
urgência.
D. Queixa de qualquer perda involuntária de urina.
A correlação correta é:
a) 1A, 2B, 3D, 4C
b) 1B, 2A, 3C, 4D
c) 1D, 2A, 3C, 4B
d) 1C, 2D, 3A, 4B

23) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta. A avaliação funcional do assoalho pélvico
realizada por fisioterapeuta é um procedimento simples
feito pelo toque bidigital da vagina, é observada a
contração perineal e sensibilidade local, podendo ser
classificada no sistema de Oxford determinando.
I. A capacidade de interromper o jato urinário (stop test).
II. A manutenção da contração muscular (endurance).
III. O número de contrações rápidas (fast).
IV. A força muscular (power).
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I, II e III, apenas
c) I, apenas
d) II, III e IV, apenas
24) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre o tratamento fisioterápico utilizando reeducação
dos músculos pélvicos, considerando as características
das fibras musculares.
( ) Na contração muscular voluntária e progressiva as
unidades motoras das fibras lentas são ativadas antes
das de contração rápida.
( ) Os músculos do assoalho pélvico (AP) diferem de outros
músculos estriados esqueléticos pois mantém atividade
eletromiográfica constante, exceto durante a micção,
defecação e manobra de Valsalva.
( ) A ação sinérgica entre o diafragma pélvico e respiratório
influencia no sucesso do tratamento de reeducação e
fortalecimento muscular.
( ) Durante toda fase inspiratória, ocorre a ação sinérgica
do diafragma, músculos abdominais e AP, na expiração
o períneo se contrai e eleva a pressão intra abdominal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F-V-V-V
b) V-V-V-F
c) V-V-F-F
d) F-F-V-V
25) Correlacione corretamente as medidas instituídas
segundo o Programa Nacional de controle do tabagismo
para esse fim.
1. Portaria Interministerial nº 2.647 de 04 de dezembro de
2014.
2. Decreto nº 8.262 de 31 de maio de 2014.
3. Portaria Interministerial nº 1.498 de 22 de agosto de
2002.
4. Lei nº 12.921 de 26 de dezembro de 2013.
A. Proibe a fabricação, a comercialização, a distribuição e
a propaganda de produtos nacionais e importados de
qualquer natureza, bem como embalagens, destinados
ao público infanto juvenil, reproduzindo a forma de
cigarros e similares.
B. Regulamenta a proibição do tabagismo em recintos
coletivos de todo país e a exposição de produto de
tabaco nos pontos de venda.
C. Regulamenta as condições de isolamento, ventilação e
exaustão ao ar e medidas de proteção ao trabalhador,
em relação à exposição ao fumo nos ambientes
estabelecidos no artigo 3º do Decreto nº 2.018/1996,
alterado pelo Decreto nº 8.262/2014.
D. Recomenda às instituições de saúde e ensino
implantarem programas de ambientes livres da
exposição tabagística ambiental.
Assinale a alternativa que apresenta a correlação
correta:
a) 1C, 2B, 3D, 4A
b) 1B, 2C, 3D, 4A
c) 1D, 2B, 3A, 4C
d) 1B, 2D, 3A, 4C
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26) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta. Segundo a Política Nacional de Promoção
da Saúde (PNPS) do Ministério da Saúde (MS) houve
implementação de estratégias para enfrentamento
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com
vários tipos de ações.
I. Ações no campo da alimentação saudável.
II. Incentivo à atividade física.
III. Prevenção do uso do tabaco e álcool.
IV. Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) III e IV
c) I, II e IV
d) I, II e III
27) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre a trajetória do envelhecimento no Brasil e no
mundo.
( ) A partir de 1990, o Brasil sofreu transformação em seu
perfil demográfico, pois passou de uma população
predominantemente jovem para um contingente cada
vez mais significativo de pessoas com 60 anos ou mais
de idade.
( ) A transição demográfica inicia com a redução das taxas
de mortalidade e depois de um tempo, com a queda
das taxas de natalidade, provocando significativas
alterações na estrutura etária da população.
( ) A presença crescente de pessoas idosas na sociedade
impõe o desafio de formular políticas públicas e
implementar ações de prevenção e cuidado no âmbito
de proteção social.
( ) O crescimento da população idosa no Brasil está
acontecendo de forma vagarosa, portanto os sistemas
e demais serviços de saúde terão pelo menos 20 anos
para se adequar à nova realidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V-V-V-F
b) V-V-F-F
c) F-F-V-V
d) F-V-V-F
28) Assinale a alternativa correta. Os programas de atividade
física para grupos especiais são de grande importância
para os idosos, pois suas ações contribuem para a
socialização, promoção da saúde e diminuição dos
riscos, de acordo com a literatura, podemos concluir:
a) entre os efeitos deletérios do sedentarismo sobre os
fenômenos biológicos, fisiológicos e fisiopatológicos
estão: aterogênese, imunidade humoral e celular,
metabolismo dos hidratos de carbono
b) entre as causas mais comuns do sedentarismo dos
idosos estão as culturais, ambientais, orgânicas,
psicológicas
c) é importante direcionar as atividades físicas dos idosos
tão somente para ganho de força e resistência
d) o principal fator relacionado a quedas em idosos é a
falta de flexibilidade de tronco e membros inferiores,
por isso a importância de incentivar os programas de
atividade física
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29) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre a importância da avaliação simplificada
neurológica nos casos de hanseníase, tendo em vista
as neurites e reações causadas pelo bacilo.
( ) O comprometimento dos nervos periféricos é a
principal característica da doença, podendo provocar
incapacidades físicas e deformidades e para que o
tratamento seja eficiente a avaliação é ferramenta
imprescindível.
( ) Os sinais e sintomas neurológicos se manifestam por
dor e espessamento dos nervos periféricos e perda de
sensibilidade nas áreas inervadas correspondentes.
( ) Os principais nervos periféricos acometidos são trigêmio
e facial, ulnar e musculocutâneo, tibial anterior e ciático
popliteo externo.
( ) O teste de sensibilidade deve ser feito utilizando
estesiômetro com objetivo de identificar áreas
comprometidas e orientar cuidados com queimaduras,
ferimentos e úlceras.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F-V-F-F
b) V-V-F-V
c) V-V-F-F
d) F-F-V-V
30) A definição de saúde do trabalhador, segundo a Lei 8.080,
art 6º, § 3º esclarece ser um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária, à _______ e _______ da saúde
dos trabalhadores, assim como visa à _______ e _____
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho. Assinale
a alternativa que completa correta e respectivamente
as lacunas.
a) recuperação; reabilitação; avaliação; monitoramento
b) diretrizes; estratégias; promoção; proteção
c) resolutividade;
acolhimento;
responsabilização;
integralidade
d) promoção; proteção; recuperação; reabilitação
31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre incontinência urinária (IU) no idoso.
( ) A bexiga hiperativa é uma condição frequente embora
ocorra em ambos os sexos e em qualquer faixa etária,
aponta uma maior incidência em mulheres e idosos.
( ) Os idosos apresentam IU transitória relacionada a
diversas causas, a terapêutica consiste essencialmente
no tratamento da doença de base.
( ) O tratamento da IU no idoso requer medidas terapêuticas
globais e abordagens multiprofissionais, no entanto,
costumam ser muito satisfatórias, tendo em vista a
deficiência física e cognitiva comum a todos os idosos.
( ) A indicação do tipo de tratamento não medicamentoso
e não cirúrgico para a IU depende da compreensão
e cooperação do idoso, com utilização restrita em
pacientes com alterações cognitivas e de locomoção.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F-F-F-F
b) F-F-V-V
c) V-V-V-F
d) V-V-F-V
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32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre avaliação global ampliada no idoso e interferências
de fatores associados ao envelhecimento.
( ) Entre os fatores associados ao envelhecimento estão as
alterações cognitivas, doenças associadas, hipotensão
postural, efeitos adversos de medicação, limitações
articulares e diminuição da força muscular.
( ) As alterações posturais que ocorrem no envelhecimento
são cifose torácica ou toracolombar, associada à flexão
do tronco, protusão do pescoço e retificação da lordose
lombar, no entanto, em nenhum momento interferem
na estabilidade postural, pois o corpo desenvolve
mecanismos compensatórios.
( ) A capacidade física e mental devem ser avaliadas
minuciosamente
pois
estão
relacionadas
à
funcionalidade do indivíduo e não sofre influências em
suas competências da visão, escolaridade, atenção,
aprendizado e ambiente.
( ) A avaliação permite observar a restrição da mobilidade
do paciente que diminui seu convívio social, interfere na
auto estima, no senso de bem estar e auto percepção
da saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F-V-F-V
b) F-F-V-V
c) V-F-F-V
d) V-V-F-V
33) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta. O programa de intervenção precoce em
crianças que se apresentam com múltiplos déficits traz
benefícios significativos entre eles podemos destacar.
I. Maximizar o potencial de cada criança por meio de
estimulação em nível ambulatorial e em seu ambiente
natural, estabelecendo o tipo, ritmo e a velocidade dos
estímulos e designando se possível um perfil de reação.
II. Promover um modelo de atuação multiprofissional e
interdisciplinar.
III. Promover ambiente favorável para o desempenho de
atividades que são prescindíveis para o desenvolvimento
da criança.
IV. Disseminar informações incentivando e auxiliando a
criação de novos programas de estimulação precoce.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV
b) I, II, III e IV
c) III e IV
d) I, II e III
34) Assinale a alternativa correta. No pé torto congênito
(PTC) as alterações ósseas observadas interferem
sobremaneira na marcha e consistem em:
a) desvio lateral e plantar do colo do tálus com o ângulo
formado pelo colo do tálus com o corpo variando entre
150º e 155º. Presença de alterações do calcâneo em
equino varo e osso navicular normal
b) alterações
das
articulações
talonavicular
e
calcaneocubóide estão dirigidas medial e plantarmente
sobrepostas. O osso navicular, músculos, tendões e
ligamentos se apresentam normais
c) alterações ósseas no colo do tálus com desvio medial e
dorsal, alterações do calcâneo, cubóide, cuneiformes e
metatarsos que se apresentam subluxados
d) desvio medial e plantar do colo do tálus, com o ângulo
formado pelo colo do tálus com o corpo variando entre
115º e 135º. Subluxação anterior da porção superior do
tálus com relação à tíbia distal

35) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas. Na avaliação do tônus
muscular no 1º mês do bebê nascido a termo, todos
os movimentos tendem à linha média, e em prono, a
descarga de peso corporal se concentra na região
________, em função da ________ e consequente
________, exigindo grande esforço do bebê para a
extensão cervical.
a) pélvica; flexão do tronco; retificação da pelve
b) cervical; flexão dos membros superiores; flexão dos
membros inferiores
c) cervical; flexão do quadril; elevação da pelve
d) pélvica; flexão dos membros inferiores; elevação do
tronco
36) Correlacione corretamente os indicadores do
desenvolvimento da cognição e linguagem a serem
avaliados no DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor
normal) da criança.

1.
2.
3.
4.

2 meses.
4 meses.
6 a 9 meses.
12 a 18 meses.

(A) coordena a atenção entre um
parceiro social e um objeto de
interesse mútuo (atenção triádica).
(B) explora os brinquedos,
ocasionalmente levando-os à
boca.
(C) repete gestos ou atitudes que
provocaram risadas.
(D) segue uma pessoa ou objeto com
os olhos na linha média.

A correlação correta se estabelece em:
a) 1D, 2B, 3A, 4C
b) 1D, 2A, 3C, 4B
c) 1B, 2D, 3C, 4A
d) 1B, 2A, 3D, 4C
37) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre luxação congênita do quadril.
( ) As causas da luxação congênita do quadril são
multifatoriais e em recém nascidos (RN) a suspeita é
maior quando trata-se de primeiro filho do sexo feminino
com apresentação pélvica.
( ) Na criança, a displasia sem instabilidade ou luxação é
assintomática e o exame físico é normal. O diagnóstico
é feito tardiamente quando ocorre subluxação ou
luxação, com limitação da abdução e sinal de Galeazzi
e Trendelenburg na idade da marcha.
( ) No RN o diagnóstico de luxação de quadril é feito
pelo teste de Barlow e o de instabilidade pelo teste de
Ortolani.
( ) Entre os achados clínicos após a idade da marcha estão
a lordose lombar excessiva, abdome protuberante,
trocanter maior proeminente, claudicação e marcha na
ponta do pé.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V-V-F-V
b) V-F-F-V
c) F-V-F-V
d) F-F-F-V
38) Assinale a alternativa correta. De acordo com as bases
teóricas dos processos educativos considerando a
“Educação em Saúde”, as abordagens pedagógicas
que não tem o aprendiz como foco são:
a) cognitivista
b) humanista
c) transmissão
d) sociocultural
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39) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas afirmações
sobre asma brônquica.
( ) A asma é a doença crônica mais frequente na criança e
sua prevalência é aumentada em pacientes com menos
de 2 anos de idade.
( ) A inflamação crônica das vias aéreas causa aumento
de hiper-responsividade brônquica, sibilância, dispnéia,
desconforto torácico e tosse que pode ser tratados tão
somente com procedimentos fisioterápicos.
( ) Até os 12 anos de idade, a resistência das vias aéreas
está relacionada quase exclusivamente ao diminuto
diâmetro das pequenas vias aéreas inferiores.
( ) Quando ocorre broncoespasmo, edema de mucosa e
hipersecreção, há aumento exagerado da resistência ao
fluxo aéreo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) V-V-F-F
b) F-F-V-V
c) F-V-V-F
d) V-F-F-V
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40) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta, de acordo com o caso clínico.
Criança de 05 anos de idade com diagnóstico de
Paralisia Cerebral (PC) diplégico espástico fazendo
uso de órteses AFO (ankle foot orthosis), deambula
devagar com auxílio de andador posterior. Senta-se e
levanta-se com dificuldade da cadeira e seu controle
postural é razoável, mantém cifose dorsal. O objetivo
do tratamento fisioterápico é melhorar a mobilidade
funcional da criança na escola.
I. A avaliação do quadro pode ser feita por GMFCS (Gross
Motor Function Classification System) identificando os
níveis, de acordo com a capacidade funcional, a limitação
dos prejuízos, a mobilidade e a autossuficiência e por
GMFM (Gross Motor Function Measure) que detecta
mudanças nas habilidades motoras em 5 níveis.
II. O fisioterapeuta deve investigar a marcha e a mobilidade
nas dependências da escola e realizar as adaptações
necessárias.
III. O programa de tratamento deve incluir alongamento e
fortalecimento global, atividades de equilíbrio e controle
postural, troca de órtese a cada 3 anos e prioritariamente
treinamento dos músculos respiratórios.
IV. As complicações que não interferem no sucesso do
tratamento estão relacionadas ao nível cognitivo e
motivação da criança, entendimento do problema pela
família e disponibilidade de equipamentos de alta
tecnologia.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I e II
c) II e III
d) II, III e IV
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Caso clínico: Homem de 43 anos de idade, obeso, destro, com história de AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico
nos gânglios da base esquerdos há 3 meses, agendado para avaliação e tratamento. Deambula com independência,
queixa de fadiga intensa, falta de equilíbrio e fraqueza de hemicorpo direito, apresenta equino leve e mínima
claudicação na marcha. Relata histórico de tratamento de fibrilação atrial. Tem antecedentes de vida extremamente
ativa no trabalho e atividades esportivas leves. Descreve ausência da percepção de estímulos táteis no hemicorpo
direito. Realiza as atividades de vida diária (AVD) com independência e no momento, não está trabalhando.
1. Quais as avaliações devem ser feitas com objetivo de elaborar um plano de tratamento?
2. Quais as funções dos núcleos da base?
3. Quais as precauções com a intervenção fisioterapêutica e por que?
4. Quais os tipos de intervenções fisioterapêuticas que devem ser feitas em um plano de tratamento e quais os objetivos?
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