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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.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

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

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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19. Em relação às medidas de controle de epidemias, 
os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua 
relação com o hospedeiro são fundamentais para 
ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo 
que define:

a. SQUARE A capacidade do agente de, após a infecção, 
induzir a imunidade no hospedeiro.

b. Check-square A capacidade do agente, uma vez instalado, de 
produzir sintomas e sinais.

c. SQUARE A capacidade de certos organismos (agentes) 
de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar 
em um outro (hospedeiro).

d. SQUARE A capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais que se relaciona à capacidade 
de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.

e. SQUARE A capacidade do agente de causar a morte do 
hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos 
serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere 
à participação da comunidade no processo decisório 
sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do 
Estado, é denominado:

a. SQUARE Hierarquização da atenção.
b. SQUARE Áreas e populações de risco.
c. SQUARE Demanda espontânea.
d. Check-square Controle social.
e. SQUARE Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado 
pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde 
no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, esta-
duais, municipais, organizações não governamentais, 
lideranças comunitárias, etc., que tem como base 
uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, 
caracteriza o(a):

a. SQUARE Desenho de intervenção.
b. Check-square Enfoque estratégico em saúde.
c. SQUARE Análise um problema de saúde.
d. SQUARE Monitoramento de um problema de saúde.
e. SQUARE Enfrentamento de um problema de saúde.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei 
que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências é a:

a. SQUARE Lei Orgânica dos Municípios.
b. SQUARE Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
c. Check-square Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990.
d. SQUARE Lei no 8142 de 28 de dezembro de 1990.
e. SQUARE Regulamentação do Programa de Saúde da 

Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade, foram previstos na:

a. Check-square Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
b. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.080 de 19 de setem-

bro de 1990.
c. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.
d. SQUARE Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
e. SQUARE Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados 
de forma hierarquizada e de complexidade crescente, 
sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equi-
dade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
acesso inicial a esse sistema:

a. SQUARE Atenção básica nas Unidades  
de Pronto Atendimento.

b. SQUARE Atenção secundária nos hospitais de média 
complexidade e unidades de internação.

c. SQUARE Atenção secundária nas  
Unidades de Pronto Atendimento.

d. SQUARE Atenção terciária nos hospitais de alta  
complexidade e unidades de terapia intensiva.

e. Check-square Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.
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24. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o 
processo de reabilitação descrito por Greve (2007).

1. A reabilitação é um processo que visa, com fun-
damentos científicos, ao desenvolvimento e/ou 
recuperação da funcionalidade do indivíduo, 
tendo como meta final a sua inserção social.

2. A perda funcional, seja de ordem motora, sen-
sorial, de linguagem ou psicoconigtiva, afeta 
apenas o seu portador, eximindo a sua família 
e sociedade.

3. A reabilitação contribui na facilitação do conví-
vio e auxília na redução à rejeição ao diferente, 
por meio do trabalho de maximização das 
diferenças e minimização das potencialidades 
dos portadores de necessidades especiais.

4. É de responsabilidade dos reabilitadores 
a promoção da adaptação do indivíduo à 
realidade a ser vivida.

5. A proposição prioritária dos programas de 
reabilitação está voltada para preparar o indi-
víduo, não apenas do ponto de vista orgânico, 
mas também psíquico, e fortalecê-lo para que 
possa buscar seu lugar tanto no seio familiar 
quanto no meio social.

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.

22. A unidade de saúde da atenção primária que 
compreende uma área geográfica que comporta 
uma população com características epidemiológicas 
e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde 
para atendê-la, cuja área geográfica é definida para 
cada realidade, podendo ser constituída por vários 
bairros de um município ou vários municípios de uma 
região caracteriza um(a):

a. Check-square Distrito sanitário.
b. SQUARE Unidade Local de Saúde.
c. SQUARE Unidade de pronto atendimento.
d. SQUARE Núcleo de apoio ao programa de saúde da 

família.
e. SQUARE Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores 
de saúde que têm a conotação de revelar a situação 
de saúde de um indivíduo ou da população, e estabe-
lecem razões entre o número de ocorrências de um 
determinado evento com o número total de sujeitos 
de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

a. SQUARE Taxa.
b. SQUARE Índice.
c. SQUARE Relação.
d. Check-square Coeficiente.
e. SQUARE Porcentagem.
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27. Em consonância com os efeitos da temperatura, 
conforme o uso de recursos de termoterapia e/ou crio-
terapia, sobre a performance de um indivíduo, analise 
as afirmativas abaixo:

1. Compressas de calor potencializam apenas a 
força concêntrica do torque durante o teste 
isocinético.

2. Em teste isocinético, valores de torques mais 
altos são produzidos com a utilização de com-
pressas de gelo ao invés de compressas de calor.

3. A utilização da crioterapia não demonstra 
possuir efeito no auge do torque em teste 
isocinético, mas pode aumentar a resistência.

4. O aquecimento ou resfriamento de uma extre-
midade exerce mínimo ou nenhum efeito na 
propriocepção, no sentido de posição articu-
lar e no equilíbrio.

5. As mudanças de temperatura, como interven-
ção terapêutica no corpo do indivíduo pos-
suem efeito na agilidade e na capacidade de 
modificar a direção nas extremidades.

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 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 
(FNP) é uma abordagem aos exercícios terapêuticos 
baseada nos princípios de anatomia e da 
neurofisiologia funcional humana.

Assinale abaixo a técnica de FNP usada para 
fortalecimento na qual se utiliza a contração 
isométrica do agonista, seguido por contração iso-
métrica do antagonista para produzir co-contração 
e estabilidade dos dois grupos musculares opostos, 
utiliza-se o comando “sustentar”, e o movimento é 
resistido em cada direção:

a. Check-square Estabilização rítmica
b. SQUARE Sustentar-relaxar
c. SQUARE Contrair-relaxar
d. SQUARE Contração repetida
e. SQUARE Reversão lenta-sustentação

25. De acordo com os conceitos da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) onde são descritas as Funções do Corpo, 
em seu capítulo 2 a respeito das funções sensoriais e 
dor, há a codificação b2702 – sensibilidade à pressão, 
que se refere a funções sensoriais relacionadas a sentir 
pressão contra ou sobre a pele.

Inclui-se nessa codificação a deficiência a seguir:

a. SQUARE Alodinia.
b. SQUARE Analgesia.
c. SQUARE Hiperpatia.
d. SQUARE Hipoalgesia.
e. Check-square Hipoestesia.

26. Conforme os preceitos da eletroterapia, relacione 
a Colunas 1 – Corrente, com a Coluna 2 – Conceito.

Coluna 1 Corrente

1. Corrente contínua
2. Corrente alternada
3. Corrente bifásica
4. Corrente polifásica

Coluna 2 Conceito

( ) Produz formas de onda com duas fases separa-
das durante cada pulso individual. O fluxo de 
corrente é bidirecional, invertendo a direção 
ou polaridade uma vez durante cada pulso.

( ) Possui um fluxo de elétrons ininterrupto e 
unidirecional na direção do polo positivo.

( ) Possui um fluxo contínuo de elétrons que 
muda constantemente de direção, invertendo 
sua polaridade.

( ) É uma corrente elétrica conduzida como uma 
série de pulsos de curta duração, seguida por 
curto período de tempo em que a corrente 
não está fluindo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta:

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. SQUARE 2 • 4 • 3 • 1
c. Check-square 3 • 1 • 2 • 4
d. SQUARE 4 • 2 • 1 • 3
e. SQUARE 4 • 3 • 2 • 1
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30. A intervenção fisioterapêutica, nos casos de para-
lisia facial de Bell, é de suma importância no processo 
de reabilitação do indivíduo acometido.

A respeito da avaliação e intervenção fisioterapêutica, 
analise as afirmativas abaixo:

1. Ao exame clínico do nervo facial, deve-se 
explorar a função motora sendo facilmente 
notada uma assimetria da face com repuxa-
mento dos traços fisionômicos para o lado são, 
com apagamento dos sulcos e das rugas do 
lado doente. O piscamento não acompanha o 
da outra hemiface.

2. O método Rood é utilizado no tratamento 
fisioterapêutico desse acometimento na 
facilitação de atividades musculares, movi-
mentos contra a resistência, associados a 
técnicas como por exemplo, a crioterapia e o 
tapping (estímulos táteis vigorosos e rápidos 
na musculatura-alvo).

3. O sinal clínico decorrente da insuficiência fun-
cional do orbicular das pálpebras é represen-
tado pelo desvio do globo ocular para baixo e 
para dentro, quando o paciente é orientado a 
fechar os olhos.

4. A escovação, que consiste em movimentos 
suaves e rápidos na epiderme com auxílio 
de uma escova, objetivando estimular exte-
roceptores, deve sempre manter a mesma 
velocidade e a quantidade de estímulos 
empregados independentemente do objetivo 
do estímulo.

5. A estimulação elétrica com a corrente farádica 
pode ser realizada no ponto motor da hemi-
face afetada por 10 a 15 segundos.

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.

29. Considere a massagem terapêutica, recurso ampla-
mente utilizado pelo fisioterapeuta, que possui bases 
em texto de Albert Hoffa (1900), também conhecida 
como massagem clássica e analise as afirmativas abaixo:

1. O deslizamento suave ou efleurage ocorre 
quando a massagem realiza o deslizamento 
sobre a pele suavemente sem tentar mover os 
tecidos musculares mais profundos.

2. Os movimentos de tapotagem ou percussão 
são uma série de batidas rápidas, administra-
das com as mãos relaxadas e alternadas rapi-
damente, com efeito penetrante no estímulo 
de estruturas subcutâneas.

3. A petrissage ou amassamento consiste em 
movimentos de amassar que pressionam e 
movimentam os músculos sob os dedos e as 
mãos, sem deslizamento sob a pele, exceto 
entre progressões de uma área a outra.

4. No movimento de petrissage as mãos devem 
se mover do ponto proximal para o ponto 
distal da inserção muscular, segurando parale-
lamente ao ponto ou em ângulos retos com as 
fibras musculares.

5. O movimento da massagem deve ser em 
direção contrária ao coração, e o contato 
com o paciente deve ser preservado a todo o 
momento para conservar o relaxamento.

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.
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32. De acordo com as diretrizes de atenção à rea-
bilitação da pessoa com acidente vascular cerebral 
do Ministério da Saúde (2013), analise as afirmativas 
abaixo:

1. A fraqueza muscular representa um dos maio-
res contribuintes para a incapacidade após 
AVC. É importante que, em qualquer nível de 
atenção, os exercícios sejam delineados de 
forma que uma atividade muscular mínima 
resulte em movimento do membro.

2. Evidências de estratégias de fortalecimento 
muscular incluem apenas exercícios de forta-
lecimento muscular progressivo, não sendo 
recomendada a eletroestimulação associada 
ao treino de tarefas funcionais.

3. Como uma estratégia de facilitação ao 
paciente no momento da alimentação, ele 
pode ser posicionado de frente em relação 
à mesa, fornecendo maior suporte para o 
membro superior parético/plégico - se neces-
sário, colocar um antiderrapante debaixo do 
lado afetado, a fim de mantê-lo sobre a mesa 
durante a refeição.

4. Intervenções destinadas ao manejo dos défi-
cits sensoriais podem envolver: tocar o mem-
bro superior do ombro até a mão; favorecer a 
discriminação de objetos com a mão afetada 
e identificar diferentes movimentos e suas 
direções no espaço, sem auxílio da visão.

5. Quando o paciente apresenta como limita-
ção a dificuldade em passar de sentado para 
de pé, pode-se utilizar como intervenção 
terapêutica: oscilar o tronco superior à frente, 
empurrar os pés para baixo e levantar-se; e 
solicitar aumento da velocidade do movi-
mento, caso esteja muito lento.

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.

31. Quanto à atuação fisioterapêutica na doença de 
Parkinson (DP) em ambiente domiciliar, analise as 
afirmativas abaixo:

1. O treinamento de transferência em domicílio 
assume importância por ser onde os pacien-
tes podem implementar estratégias aprendi-
das. A fadiga extrema após essa intervenção 
pode ser desconsiderada.

2. A música durante exercício domiciliar para 
tratamento dos sintomas motores na DP 
não apresenta resultados satisfatórios, visto 
a dificuldade de inserir um protocolo de 
exercícios em prática e produzir uma lista de 
músicas de forma individualizada com arranjo 
ajustado à cadência.

3. Os exercícios terapêuticos domiciliares são 
uma importante estratégia do cuidado na DP, 
destacando-se a cinesioterapia e a reabilita-
ção com realidade virtual.

4. Programas domiciliares com diversas combi-
nações convencionais de exercícios terapêu-
ticos encontraram redução significativa do 
número de queixas, medo de cair e tempo 
gasto deitado, bem como aumento signi-
ficativo da flexibilidade e força muscular e 
boa adesão. Entretanto, é relatado menor 
adesão em pessoas mais velhas, com maior 
limitação em exame motor e problemas 
cognitivo-comportamentais.

5. A reabilitação com realidade virtual apresenta 
benefícios sobre marcha, equilíbrio e capa-
cidade funcional, além de boa aceitação e 
aspecto motivacional. No entanto, a principal 
dificuldade do uso domiciliar na DP é o custo 
dos instrumentos necessários para a prática 
terapêutica e também sua disponibilidade.

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.
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35. Conforme a Resolução COFFITO no 424, de 08 
de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e 
Deontologia da Fisioterapia, quanto às responsabilida-
des fundamentais do fisioterapeuta, analise as afirma-
tivas abaixo:

1. O fisioterapeuta deve portar sua identificação 
profissional sempre que em exercício. Quando 
não em posse da mesma poderá substituí-la 
pelo RG ou pela carteira de habilitação.

2. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia 
imediata da instituição em que trabalha ou 
à autoridade competente fato de que tenha 
conhecimento que seja tipificado como crime, 
contravenção ou infração ética.

3. O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfei-
çoar seus conhecimentos técnicos, científicos 
e culturais, amparando-se nos princípios da 
beneficência e da não maleficência, no desen-
volvimento de sua profissão, inserindo-se 
em programas de educação continuada e de 
educação permanente.

4. O fisioterapeuta avalia sua capacidade téc-
nica e somente aceita atribuição ou assume 
encargo quando capaz de desempenho seguro 
para o cliente/paciente/usuário, em respeito 
aos direitos humanos, ou quando seu gerente/
coordenador/chefe imediato assim o exigir.

5. É proibido ao fisioterapeuta recomendar, pres-
crever e executar tratamento ou nele colabo-
rar, quando desnecessário ou proibido por lei 
ou pela ética profissional.

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

33. Conforme os conceitos utilizados para a realiza-
ção dos exercícios terapêuticos, “a amplitude excessiva 
da movimentação oesteocinemática ou artrocine-
mática para qual não há controle muscular protetor” 
define o conceito de:

a. SQUARE Lassidão.
b. Check-square Instabilidade.
c. SQUARE Amplitude máxima.
d. SQUARE Hipermobilidade.
e. SQUARE Estiramento.

34. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos princí-
pios fisiológicos da realização de exercícios terapêuti-
cos em cadeia cinética fechada (CCF).

1. O tipo de contração muscular na condição 
de cadeia fechada é predominantemente de 
natureza concêntrica, seguida por cocontra-
ções e finalmente função muscular excêntrica.

2. Os exercícios em CCF estimulam as cocontra-
ções musculares, com isso aumentam a esta-
bilidade na posição de sustentação de peso 
corporal.

3. Atividades de sustentação de peso em CCF 
diminuem a quantidade do cisalhamento 
anterior ao longo do ligamento cruzado ante-
rior (LCA) como resultado da cocontração da 
musculatura isquiotibial, fornecendo a estabi-
lização dinâmica.

4. O suporte neurofisiológico para o uso das ati-
vidades em CCF é fornecido pela estimulação 
do sistema proprioceptivo.

5. O uso dos exercícios terapêuticos em CCF não 
devem ser considerados como uma modali-
dade própria e independente no tratamento de 
diversas condições como comprometimentos 
de ADM, equilíbrio e desempenho muscular.

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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