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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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8. O processo de apropriação/conhecimento da área 
geográfica pelas equipes da atenção básica, onde 
ocorre a cartografia do território a partir de diferentes 
mapas e reconhecimento das condições de vida e 
da situação de saúde da população de uma área de 
abrangência, dos riscos coletivos e das potencialida-
des é conhecido como:

a. Check-square Territorialização.
b. SQUARE Acessibilidade e acolhimento
c. SQUARE Mapeamento de áreas de risco.
d. SQUARE Ordenação da rede de atenção à saúde.
e. SQUARE Estabelecimento da adscrição dos usuários e 

vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da 
cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia 
de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica, com “…padrão de qualidade compa-
rável nacional, regional e local, de maneira a permitir 
maior transparência e efetividade das ações governa-
mentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 
todo o Brasil…” estão sendo implementadas pelo(a):

a. SQUARE Programa de Requalificação de Unidades Bási-
cas de Saúde (Requalifica-UBS).

b. Check-square Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).

c. SQUARE Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de 
Saúde da Família.

d. SQUARE Equidade, que diferencia os valores repassados 
aos municípios, conforme o PIB per capita, que 
apresenta percentual de população com plano 
de saúde, percentual de população com Bolsa-

-Família, percentual de população em extrema 
pobreza e densidade demográfica.

e. SQUARE Controle de qualidade da atenção prestada, que 
premia equipes e municípios com melhores 
desempenhos, em função do alcance de com-
promissos e resultados pré-contratualizados.

Temas de Saúde Pública 5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doen-
ças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se 
configuram como as principais doenças crônicas pre-
valentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o princi-
pal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

a. SQUARE Uso nocivo do álcool.
b. SQUARE História familiar.
c. Check-square Tabagismo.
d. SQUARE Alimentação não saudável.
e. SQUARE Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção 
Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde.

2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.

3. É desenvolvida com o mais alto grau de des-
centralização e capilaridade, próximo da vida 
das pessoas.

4. É operacionalizada por meio do exercício de 
práticas de cuidado e de gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

10. A condições crônicas na atenção primária à 
saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas 

“tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, 
cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também 
hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de carac-
terísticas crônicas em nosso meio, de longa duração , 
sem cura clínica até o momento, é a:

a. SQUARE Hanseníase.
b. SQUARE Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. Check-square Infecção pelo vírus HIV.
e. SQUARE Hepatite B aguda.

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30



 Página 7

Município de Fraiburgo • Processo Seletivo • Edital 011/2019

S08 Fisioterapeuta

17. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o 
conceito de reabilitação com base na comunidade 
(RBC) elaborado pela UNESCO/OMS (1994).

1. A reabilitação é considerada uma estratégia 
dentro do desenvolvimento da comunidade, 
para a reabilitação, a equiparação de oportu-
nidades e a integração social de todas as pes-
soas com deficiência.

2. Com a RBC altera-se o foco na eleição do 
deficiente físico para determinada instituição, 
onde o mesmo é questionado e avaliado a 
integrar o método adotado pela instituição 
acolhedora.

3. O processo de reabilitação na RBC é conside-
rado único por oferecer seus serviços apenas 
nos níveis primário e secundário de atenção 
à saúde.

4. A RBC é implementada por meio de esforços 
conjuntos entre as próprias pessoas deficien-
tes, suas famílias e comunidade e os perti-
nentes serviços nas áreas: social, de saúde, de 
educação e de trabalho.

5. A RBC surge para superar a falta de equidade, 
o desiquilíbrio entre a oferta e a procura de 
serviços e escassa capacidade resolutiva do 
sistema junto ao deficiente físico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Analise as afirmativas abaixo a respeito da cica-
trização e do reparo tecidual nos tecidos moles e das 
aplicações clínicas do ultrassom terapêutico nesses 
tecidos.

1. Elevações das temperaturas dos tecidos 
aumentam a viscosidade e diminuem a elasti-
cidade das fibras de colágeno.

2. Durante a remodelação, as fibras de colágeno 
são realinhadas ao longo das linhas de tensão 
e esforço, formando o tecido cicatricial.

3. A extensibilidade do tecido aumenta quando 
o ultrassom contínuo é aplicado em intensida-
des mais altas, causando aquecimento vigo-
roso dos tecidos.

4. O ultrassom aumenta a mobilidade nas cica-
trizes maduras.

5. Menor elevação residual no comprimento do 
tecido com menos dano potencial é produzida 
pelo pré-aquecimento com ultrassom antes de 
alongar, ou colocando a articulação em estira-
mento enquanto se aplica o ultrassom.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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20. A tração espinal é um recurso amplamente uti-
lizado pelo fisioterapeuta no tratamento e alívio de 
condições clínicas que envolvem a coluna vertebral.

Analise as afirmativas abaixo sobre a tração espinal.

1. Têm sido registradas na literatura separações 
de 5 a 6 mm por espaço intervertebral nas 
trações, sendo essa mudança transitória, e a 
coluna rapidamente retorna às relações de 
espaço intervertebral prévias quando a tração 
é liberada e a postura ereta é reassumida.

2. Na tração que aumenta a separação dos cor-
pos vertebrais há a tensão mecânica do ânulo 
fibroso e dos ligamentos que circundam o 
disco intervertebral os quais tendem a forçar 
o material nuclear e os fragmentos de cartila-
gem em direção à área periférica da lesão.

3. A tração estimula o movimento da coluna glo-
bal e entre cada segmento espinal individual.

4. A quantidade de movimento durante a tração 
varia de acordo com a posição da coluna, com 
a quantidade de força e com a duração de 
tempo em que a força é aplicada.

5. Quaisquer mudanças terapêuticas duradouras 
devem ser presumidas como provenientes de 
ajustes ou adaptações das estruturas ao redor 
das vértebras em resposta à tração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

18. Analise as afirmativas abaixo de acordo com os 
preceitos da Classificação Internacional de Funcionali-
dade, Incapacidade e Saúde (CIF).

1. A CIF não é, de forma alguma, uma classifica-
ção de pessoas, mas sim, uma classificação 
das características de saúde das pessoas.

2. A CIF classifica a característica de saúde das 
pessoas dentro do contexto das situações 
individuais de vida e dos impactos ambientais.

3. A interação das características de saúde 
com os fatores contextuais é que produz a 
incapacidade.

4. Os indivíduos são caracterizados apenas em 
termos das suas deficiências, limitações de 
atividade, ou restrições de participação.

5. As categorias da CIF não se expressam de 
maneira neutra, para que se possa efetivamente 
legitimar a rotulação sistemática das pessoas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. Os cuidados adequados com manutenção dos 
equipamentos de eletroterapia utilizados em con-
sultório ou clínica pelo fisioterapeuta são essenciais 
para garantir os resultados almejados no tratamento 
e para garantir a segurança do paciente. O choque 
elétrico advindo de equipamentos danificados e sem 
aterramento adequado é um os tipos de lesões mais 
frequentes que podem ocorrer.

De acordo com os efeitos fisiológicos do choque elé-
trico em função da sua magnitude, fator crucial em 
relação ao perigo em potencial, a partir de qual mag-
nitude o choque elétrico poderá causar uma parada 
cardíaca?

a. SQUARE 0-1 mA
b. SQUARE 1-15 mA
c. SQUARE 15-100 mA
d. Check-square 100-200 mA
e. SQUARE >200 mA
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23. Analise as afirmativas abaixo sobre a utilização de 
correntes elétricas na produção da contração muscu-
lar em um músculo desnervado.

1. Na intervenção terapêutica, uma corrente 
com forma de onda assimétrica, bifásica, com 
duração de pulso menor do que um milisse-
gundo, pode ser utilizada durante as primeiras 
duas semanas.

2. Na intervenção terapêutica, a forma de onda 
da corrente deverá ter uma duração de pulso 
menor do que as cronaxias do músculo des-
nervado para não gerar espasmo.

3. Na intervenção terapêutica, a amplitude da 
corrente junto à duração de pulso deve ser sufi-
ciente para estimular um músculo desnervado 
com cronaxias prolongadas enquanto se pro-
duz uma leve contração das fibras musculares.

4. O propósito primário para um músculo des-
nervado eletricamente estimulado é o de auxi-
liar a minimizar a extensão da atrofia durante o 
período em que o nervo está se regenerando.

5. Na intervenção terapêutica a pausa entre os 
estímulos deve ser 1:4 ou 1:5 (15 a 40 mA) mais 
longa do que a duração do estímulo (cerca de 
3 a 6 segundos) para se minimizar a fadiga.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. A abordagem Trager, desenvolvida por Milton 
Trager, nascido em Chicago, Estados Unidos, em 1908, 
é uma das abordagens utilizadas pelo fisioterapeuta 
na reeducação do movimento.

Analise as afirmativas abaixo a respeito dessa 
abordagem.

1. A abordagem combina mobilização de tecido 
mole mecânica e reeducação neurofisiológica.

2. Nesse sistema são utilizadas oscilações gen-
tis, passivas e balanceadas de uma parte do 
corpo para promoção do relaxamento, segui-
das de uma série de movimentos ativos proje-
tados para alterar o controle neurofisiológico 
do paciente.

3. Os ajustes de tecidos moles por meio de ativi-
dades com carga progressiva nas extremida-
des são importantes para a manutenção do 
controle neurofisiológico do movimento.

4. A abordagem é conhecida pelo seu protocolo 
e seus procedimentos padronizados que 
devem sempre ser estritamente seguidos pelo 
profissional.

5. Essencialmente utiliza o sistema nervoso para 
realizar mudanças ao invés de fazer mudanças 
mecânicas nos tecidos moles.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

22. A técnica de massagem por fricção transversa é 
utilizada para:

a. SQUARE relaxamento de um segmento.
b. SQUARE aumento do alongamento muscular.
c. Check-square tratar inflamações crônicas no tendão.
d. SQUARE dessensibilizar áreas dolorosas nas articulações.
e. SQUARE produzir efeito reflexo em um ponto de gatilho.
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25. Analise as alternativas abaixo a respeito dos fato-
res que os fisioterapeutas devem considerar ao plane-
jar o tratamento fisioterapêutico para pacientes com 
dano confirmado ou provável da cartilagem articular.

1. O modo (tipo) de carga é mais importante do 
que a carga propriamente dita.

2. A cartilagem se deteriora no estado sem carga.
3. Cargas estáticas e exercícios isométricos, 

se usados, devem ser prolongados, já que 
essas condições favorecem um modelo 
misto de lubrificação com atrito de contorno 
predominante.

4. O volume do líquido articular e a depuração 
linfática diminuem com o exercício.

5. O potencial para desgaste aumenta quando a 
articulação vai de cargas estáticas para cargas 
elevadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as 
Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 
Acidente Vascular Cerebral do Ministério da Saúde 
(2013), quanto à avaliação e ao diagnóstico funcional 
desses pacientes.

1. No contexto do paciente tratado na Unidade 
de Saúde, não devem ser consideradas as 
diversidades de alterações secundárias ao 
AVC, como os comprometimentos de força, 
flexibilidade, equilíbrio, sensibilidade e capa-
cidade de execução das atividades de vida 
autônoma e social para não prejudicar o diag-
nóstico funcional.

2. Outras alterações como comunicação, audi-
ção, cognição e fatores humorais devem fazer 
parte de um segundo momento de avaliação 
que não constitui a avaliação funcional, isso 
para que o planejamento do cuidado em rea-
bilitação seja feito de forma adequada.

3. Entende-se por diagnóstico funcional aquele 
que, além da condição clínica, inclui a avalia-
ção das funções sensoriais, motoras e psico-
motoras, de linguagem e cognitivas, dentro 
do contexto social do sujeito, como base do 
programa de reabilitação.

4. Para identificação do nível de acometimento 
destas funções é estritamente necessário que 
a avaliação da pessoa que sofreu um ou mais 
eventos de AVC seja feita por equipe multi-
disciplinar, e que os vários aspectos possivel-
mente comprometidos sejam abordados da 
forma mais sinérgica e completa possível.

5. É importante que seja feita avaliação por 
equipe qualificada, que contemple o caráter 
dinâmico do quadro e que forneça pistas para 
a tomada de decisão no sentido de favorecer 
a recuperação e também proporcionar com-
pensações e funcionalidades.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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27. Analise as alternativas abaixo, considerando 
a atenção fisioterapêutica no treino de exercícios 
para indivíduos de baixo risco com doença arterial 
coronariana estável, os quais possuem alguma lesão 
músculo-esquelética.

1. O treino de exercício aeróbio pode ser realizado 
3 dias por semana, enquanto o treino de força 
pode ser realizado de 2 a 3 dias por semana.

2. O exercício aeróbio contínuo pode ser rea-
lizado durante 30 minutos em cada atendi-
mento fisioterapêutico, sem incluir os perío-
dos de aquecimento e de resfriamento.

3. A capacidade de automonitorar a intensidade 
do exercício é um sinal de estabilidade clínica.

4. A diminuição apropriada na pressão arterial 
sistólica durante o exercício é um sinal de 
estabilidade clínica.

5. O treino aeróbio e de resistência moderada 
deve focar nas extremidades lesadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. As respostas motoras no indivíduo dependem do 
nível de processamento das informações aferentes no 
sistema nervoso central.

De acordo com os tipos de resposta motora, relacione 
as alternativas entre a coluna 1, tipo de resposta 
motora, e coluna 2, nível de mediação e capacidade 
de modificação.

Coluna 1 Tipo de resposta motora

1. Reflexos espinais
2. Reflexos de ciclo longo
3. Reações voluntárias

Coluna 2 Nível de mediação  
e capacidade de modificação

( ) Nível de mediação: tronco cerebral e cerebelo 
e não é capaz de ser modificado.

( ) Nível de mediação em nível segmentar 
da medula espinhal e não é capaz de ser 
modificado.

( ) Nível de mediação nos centros corticais e é 
capaz de ser modificado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3
b. Check-square 2 • 1 • 3
c. SQUARE 2 • 3 • 1
d. SQUARE 3 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 1
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29. Analise as alternativas abaixo, considerando a 
consulta fisioterapêutica em pacientes amputados de 
membro inferior.

1. A sensibilidade tátil e dolorosa deve ser tes-
tada no coto apenas nos pontos de contato 
da prótese.

2. Pelo teste de força manual, devem-se avaliar 
todos os grupos musculares do coto de ampu-
tação. Quanto maior a força muscular e resis-
tência à fadiga, melhor será o controle sobre a 
estabilidade e a movimentação da prótese.

3. Deve-se realizar a goniometria ativa da articu-
lação proximal ao coto de amputação.

4. Na observação de restrições ao arco de movi-
mento completo, faz-se a goniometria passiva 
e consequentemente a diferenciação entre 
uma atitude viciosa ou fraqueza muscular e 
uma deformidade articular irredutível.

5. A queixa de sensação de persistência de parte 
ou totalidade do membro amputado caracte-
riza a dor fantasma.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. A Manual Ability Classification System (MACS) é 
a escala que gradua a habilidade manual de crianças 
com paralisia cerebral em suas AVDs, avaliando a 
necessidade de adaptações para atividades manuais, 
pega de objetos com ambas as mãos e troca de mãos. 
A MACS já está traduzida para o português do Brasil 
há muitos anos e é utilizada na rotina diária dos fisio-
terapeutas que atendem a esse público.

De acordo com os níveis de graduação da MACS, rela-
cione a coluna 1, níveis de graduação, com a coluna 2, 
habilidade executada:

Coluna 1 Níveis de graduação

1. Nível I
2. Nível II
3. Nível III
4. Nível IV
5. Nível V

Coluna 2 Habilidade executada

( ) Não manipula objetos e tem habilidade 
severamente limitada para desempenhar até 
mesmo ações simples.

( ) Manipula objetos com dificuldade, necessita 
ajuda para preparar e/ou modificar atividades.

( ) Manipula a maioria dos objetos, mas com 
qualidade e/ou velocidade da realização um 
pouco reduzida.

( ) Manipula objetos facilmente e com sucesso.
( ) Manipula uma variedade limitada de obje-

tos facilmente manipuláveis em situações 
adaptadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 5 • 4 • 2
b. SQUARE 2 • 3 • 5 • 1 • 4
c. SQUARE 3 • 1 • 4 • 2 • 5
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 2 • 1
e. Check-square 5 • 3 • 2 • 1 • 4
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

30. Analise as alternativas abaixo, considerando a 
Resolução COFFITO no 424, de 8 de julho de 2013, que 
estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisio-
terapia, quanto às responsabilidades fundamentais do 
fisioterapeuta.

1. É proibido ao fisioterapeuta deixar de atender 
à convocação do Conselho Regional de Fisio-
terapia e de Terapia Ocupacional a que per-
tencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia 
e de Terapia Ocupacional.

2. O fisioterapeuta deve oferecer ou divulgar 
seus serviços profissionais de forma compa-
tível com a dignidade da profissão e a leal 
concorrência.

3. O fisioterapeuta deve cumprir, quando for 
possível, os Parâmetros Assistenciais e o Refe-
rencial Nacional de Procedimentos Fisiotera-
pêuticos normatizados pelo COFFITO.

4. É proibido ao fisioterapeuta negar a 
assistência ao ser humano ou à coletividade 
em caso de indubitável urgência.

5. É de caráter opcional ao profissional assu-
mir responsabilidade técnica por serviço de 
Fisioterapia, em caráter de urgência, quando 
designado ou quando for o único profissional 
do setor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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