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Concurso Público 

SÃO JOÃO DA URTIGA/RS 
 

Fisioterapeuta 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 03 (três) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato 
da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Organização e Gestão de Eventos 
 
Em primeiro lugar, a gestão de eventos surgiu 

como uma profissão que abrangia uma série de atividades 
diversas antes vistas como áreas distintas. Tais atividades 
incluem festivais, eventos esportivos, conferências, 
eventos turísticos e corporativos. Essa mudança gerou a 
necessidade de uma metodologia que fosse ampla o 
suficiente para atender a essa grande variedade de tipos 
de eventos, mas que também fosse flexível o suficiente 
para abranger ___ necessidades e diferenças individuais. 

Em segundo lugar, os ambientes em que os 
eventos operam e as expectativas dos participantes se 
tornaram muito mais complexos e exigentes. Essa 
mudança levou ___ necessidade de uma metodologia 
consistente que responda bem às mudanças, além de ser 
capaz de considerar e gerenciar riscos.  

Em terceiro lugar, o envolvimento dos governos e 
das empresas em eventos tem aumentado muito, tanto 
em termos das empresas que montam eventos de seu 
próprio interesse quanto das empresas e dos governos 
que investem nos eventos através de patrocínio e 
doações. Tal mudança gerou a necessidade de sistemas 
de gestão que fossem capazes de medir e garantir o 
retorno do investimento. 

A gestão de eventos ainda está evoluindo como 
indústria e como profissão. Atualmente os eventos são 
mais essenciais à nossa cultura do que jamais foram. O 
tempo de lazer maior e a maneira mais cuidadosa de 
gastar levaram à proliferação de eventos públicos, 
celebrações e entretenimento. Os governos de hoje 
apóiam e promovem eventos como parte de suas 
estratégias para o desenvolvimento econômico, 
crescimento da nação e marketing de destino. As 
corporações adotam eventos como elementos essenciais 
em suas estratégias de marketing e de promoção de 
imagem, e os eventos transbordam dos nossos jornais e 
telas de televisão, ocupam muito do nosso tempo e 
enriquecem nossas vidas. Por isso, ___ medida que os 
eventos emergem como uma indústria em causa própria, 
é importante considerar quais os elementos que 
caracterizam tal indústria. 

http://www.administradores.com.br/... - adaptado. 
 

1) Em relação ao emprego ou não da crase, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) as - à - a 
b) às - a - à 
c) as - à - à 
d) às - à - à 
 

2) Conforme seu sentido no texto, a palavra “exigentes”, 
no segundo parágrafo, encontra um antônimo em: 
 
a) Condescendentes. 
b) Intransigentes. 
c) Estimulantes. 
d) Rigorosos. 
 

3) Assinalar a alternativa que apresenta um trecho do 
texto que contém erro(s) de acentuação: 
 
a) “... a gestão de eventos surgiu como uma profissão que 

abrangia uma série de atividades diversas antes vistas 
como áreas distintas.” (primeiro parágrafo). 

b) “Tais atividades incluem festivais, eventos esportivos, 
conferências, eventos turísticos e corporativos...” 
(primeiro parágrafo).  

c) “... empresas que montam eventos de seu próprio 
interesse quanto das empresas e dos governos que 
investem nos eventos através de patrocínio e doações.” 
(terceiro parágrafo). 

d) “Os governos de hoje apóiam e promovem eventos 
como parte de suas estratégias para o desenvolvimento 
econômico...” (quarto parágrafo). 

 

4) Considerando-se o trecho “Por isso, ___ medida que os 
eventos emergem como uma indústria em causa própria, 
é importante considerar quais os elementos que 
caracterizam tal indústria.”, as vírgulas estão: 
 
a) Isolando o vocativo. 
b) Indicando a supressão de palavras. 
c) Separando elementos repetidos. 
d) Isolando a oração subordinada adverbial. 
 

5) Acerca da concordância verbal, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
_______-se salas comerciais. 
O relógio _______ seis horas. 
Aqui não se _____ as crianças andarem a brincar pelas 
ruas. 
 
a) Aluga - bateu - vê 
b) Alugam - bateu - veem 
c) Alugam - bateram - veem 
d) Aluga - bateram - vê 
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6) A conjunção sublinhada em “Mesmo que Ana não tenha 
tempo, jantarei hoje com ela.” pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
 
a) Ainda que.  
b) Para que. 
c) Salvo se. 
d) Segundo. 
 

7) Quanto à classificação dos termos sublinhados nas 
orações, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Elsa busca um livro. (objeto indireto). 
b) Com muita sorte, ganhei esse sorteio. (sujeito). 
c) A irmã do Carlos disse que não irá. (predicado). 
d) Quero mais bolo. (objeto direto). 
 

8) Em relação à grafia das palavras, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Umidade. 
b) Humilde. 
c) Superomem. 
d) Superação. 
 

9) Considerando-se a regência do verbo “visar”, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Por favor, vise ao cheque de forma legível e com caneta 

azul.  
II. Essas provas visam à verificação dos candidatos.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) Assinalar a alternativa em que a forma verbal está 
CORRETAMENTE conjugada no presente do indicativo: 
 
a) Eu cabo (verbo caber). 
b) Eu requeiro (verbo requerer). 
c) Eu abolo (verbo abolir). 
d) Eu intervejo (verbo intervir). 
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) Quando o Windows grava um arquivo no disco, ele o 
grava em partes separadas, tornando, posteriormente, a 
busca mais lenta, pois precisa procurar por todo o disco. 
Em relação a esse assunto, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O __________________________ consolida arquivos e 
pastas distribuídos existentes no disco rígido do 
computador de forma a cada item ocupar um espaço 
único e contíguo no volume para que possa funcionar de 
maneira mais eficiente. 
 
a) desfragmentador de disco 
b) assistente de limpeza de disco 
c) backup incremental 
d) equalizador de acesso ao disco 
 

12) Considerando-se que as relações entre as medidas 
abaixo seguem o prefixo binário, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Um gigabyte equivale a 1024 megabytes. 
b) Um megabyte equivale a 1024 bytes. 
c) Dois bytes equivalem a 16 bits. 
d) Bit denomina a menor unidade de informação da 

informática. 
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13) Um diagrama de Venn é um recurso visual que usa 
círculos sobrepostos para ilustrar as semelhanças, 
diferenças e relações entre conceitos, ideias, categorias 
ou grupos.  
 

 
 
No Word 2016, a ferramenta que permite a criação desse 
e de outros tipos de elementos ilustrativos é o(a): 
 
a) SmartArt. 
b) WordArt. 
c) Macro de Formas. 
d) Fluxograma. 
 

14) Sobre os componentes de um computador, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
  
a) A parte física do computador é um conjunto de peças, 

dispositivos e periféricos denominada software, tais 
como processador, pentes de memória e monitor.  

b) A parte física do computador é um conjunto de peças, 
dispositivos e periféricos denominada hardware, tais 
como placa de vídeo, disco rígido e sistema 
operacional. 

c) Hardware não depende de software para funcionar, ou 
seja, é possível utilizar o computador normalmente sem 
ter um sistema operacional instalado. 

d) Software é a parte lógica do computador, abrange os 
sistemas, aplicativos e programas que interagem com o 
usuário na execução das tarefas. 

 

15) Assinalar a alternativa que apresenta um formato de 
arquivo sem suporte no PowerPoint: 
 
a) Arquivo de apresentação (pptx). 
b) Formato Portátil de Documento (pdf). 
c) Arquivos de página da Web (htm, html). 
d) Formato de apresentação OpenDocument (odp). 
 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  
Conhecimentos Gerais 

  
16) “Entre janeiro e agosto deste ano (2019), foram 
notificados 3.756 casos de suspeita de dengue no Rio 
Grande do Sul. Mais de 1/3 deles foram confirmados: 
1.278, no total. O que acende o alerta da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-RS) é que 1.069 deles, algo em 
torno de 28% do total, são casos autóctones, ou seja, 
adquiridos dentro do território gaúcho.” 

https://g1.globo.com/rs/rio-gran... - adaptado. 
 
Sobre a temática da notícia acima, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Aplicados na pele, os repelentes de uso tópico não 

oferecem proteção contra a dengue. 
b) O Aedes aegypti é o nome científico de um mosquito ou 

pernilongo que transmite a dengue, febre amarela 
urbana, além da zika e da chikungunya. 

c) Uma das principais medidas de prevenção e combate 
ao Aedes Aegypti é manter bem tampados tonéis, 
caixas e barris de água. 

d) Os maiores casos e epidemias das doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti ocorrem no 
período das chuvas. 

  
Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A seguridade social será financiada ________________, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei.  
 
a) apenas pelo Município  
b) por toda a sociedade 
c) exclusivamente pela União 
d) somente pelos grandes empresários 
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18) Considerando-se o Decreto nº 7.508/2011, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Região de Saúde. 
(2) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
(3) Portas de Entrada. 
 
(---) Serviços de saúde específicos para o atendimento da 

pessoa que, em razão de agravo ou de situação 
laboral, necessita de atendimento especial. 

(---) Espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e 
de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde. 

(---) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

19) Conforme o disposto na Lei nº 8.080/1990 - SUS, a 
articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas 
atividades. Dentre algumas delas, marcar C para as 
atividades Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Alimentação e nutrição. 
(---) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
(---) Saúde do trabalhador. 
(---) Atenção escolar. 
 
a) C - C - E - E. 
b) C - C - C - E. 
c) E - E - C - C. 
d) E - C - C - C. 
 

20) Sobre o disposto na Lei nº 8.069/1990 - ECA em 
relação aos cuidados à saúde da criança e do 
adolescente, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado 
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), observado 
o princípio da __________ no acesso a ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 
a) equidade 
b) diferenciação 
c) honestidade 
d) neutralidade 
 

21) Em relação ao disposto na Lei nº 10.741/2003 - 
Estatuto do Idoso, analisar os itens abaixo: 
 
I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 

do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

II. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas por meio de variadas situações, exceto a 
reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Segundo a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros 
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos 
casos de violência sexual. 

II. Não serão admitidos, em hipótese alguma, como meios 
de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos 
por hospitais ou postos de saúde. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

23) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se 

submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a 
tratamento ou a institucionalização forçada. 

(---) Os serviços do SUS e do Suas deverão promover 
ações articuladas para garantir à pessoa com 
deficiência e a sua família a aquisição de informações, 
orientações e formas de acesso às políticas públicas 
disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena 
participação social. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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24) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Será exonerado o servidor estável cujo cargo for 

declarado extinto ou desnecessário pelo órgão, 
podendo ser aproveitado em cargo compatível, a 
critério da administração. 

II. Os servidores do Município perderão o cargo em virtude 
de sentença judicial ou mediante processo 
administrativo, em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

25) Considerando-se a Lei Municipal nº 105/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Serão consideradas faltas ao serviço apenas as licenças e 
afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor 
continua com direito ao vencimento normal, como se em 
exercício estivesse (1ª parte). O servidor perceberá 
durante as férias a remuneração integral, acrescida de um 
quinto (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

26) Considerando-se a Lei Municipal nº 105/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor não poderá permanecer em licença da mesma 
espécie por período superior a ____ meses, salvo 
____________________________, para concorrer a 
cargo eletivo ou para desempenho de mandato classista. 
 
a) 12 - para o serviço militar 
b) 24 - por motivo de doença em pessoa da família 
c) 24 - para o serviço militar 
d) 12 - por motivo de doença em pessoa da família 
 

27) Para efeito do disposto na Resolução nº 444/2014, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para efeito desta Resolução, considera-se ambulatório 
___________ aquele destinado ao atendimento exclusivo 
e diferenciado de clientes/pacientes neurológicos, 
queimados, com comprometimentos cardiorrespiratórios, 
oncológicos, pediátricos, geriátricos e outros que se 
enquadrem ao perfil de cliente/paciente de cuidados 
intermediários. 
 
a) terapêutico 
b) especializado 
c) simples 
d) fisioterapêutico  
 

28) Acerca do disposto na Resolução nº 387/2011, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As atividades de prevenção, promoção em saúde pública, 
saúde coletiva, saúde do trabalhador, práticas integrativas 
e complementares em saúde e levantamento 
epidemiológico que requerem apresentação de palestras, 
campanhas, discussão de vivências, oficinas, entre outras, 
estão também contempladas nesta Resolução (1ª parte). 
As atividades de ginástica laboral, considerando sua 
especificidade, não estão contempladas nesta Resolução 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Sobre os trabalhadores envolvidos na manipulação de 
materiais radioativos e marcação de fármacos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Sempre que for interrompida a atividade de trabalho, deve 
ser feita a monitoração apenas das extremidades dos 
trabalhadores que manipulam radiofármacos (1ª parte). Ao 
término da jornada de trabalho, deve ser realizada a 
monitoração das superfícies, de acordo com o Plano de 
Proteção Radiológica (PPR), utilizando-se monitor de 
contaminação (2ª parte). Cada trabalhador da instalação 
radiativa deve ter um registro individual atualizado, o qual 
deve ser conservado por trinta anos após o término de 
sua ocupação (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 
 

30) É proibido ao Fisioterapeuta: 
 
I. Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou 

descoberta cuja eficácia não seja comprovada, salvo 
em situações regulamentadas pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia. 

II. Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico 
de forma não presencial, mesmo em casos 
regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia. 

III. Abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a 
tratamento, sem a garantia de continuidade de 
assistência, salvo por motivo relevante. 

IV. Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização 
de consulta, exceto em caso de indubitável urgência. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
 

31) De acordo com o guia PNAB do Ministério da Saúde, 
em relação às diversas tecnologias e ferramentas de 
trabalho que podem ser adotadas pelas equipes para 
viabilizar ações de promoção da saúde e prevenção de 
agravos e doenças, analisar a sentença abaixo: 
 
É possível associar o atendimento compartilhado ou a 
discussão de caso a uma etapa seguinte de construção de 
Projeto Terapêutico Singular (1ª parte). Esse Projeto 
Terapêutico se destina a orientar a condução do caso a 
partir dos diagnósticos realizados pelos profissionais e 
inclui a definição de procedimentos, metas, a divisão de 
responsabilidades e tarefas entre os membros da equipe 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) De acordo com o Caderno de Atenção Domiciliar do 
Ministério da Saúde, a articulação entre sujeitos de 
setores sociais e, portanto, de saberes, poderes e 
vontades com objetivo de enfrentar problemas complexos, 
pretendendo, dessa forma, contribuir na superação da 
fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais 
para produzir efeitos mais significativos na saúde da 
população, é chamada de: 
 
a) Equidade. 
b) Intersetorialidade. 
c) Comunidade. 
d) Elegibilidade. 
 

33) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Os pulmões estão localizados nas cavidades pleurais, 
separados pelo(a) ______________, e cada pulmão é 
dividido em lobos, sendo que o pulmão esquerdo é mais 
estreito que o direito. Devido a esta diferença, o lobo 
médio encontra-se no pulmão ____________. 
 
a) mediastino - esquerdo 
b) pleura - esquerdo 
c) mediastino - direito 
d) fígado - direito 
 

34) O tipo de amputação que consiste na retirada do tálus 
e na artrodese do calcâneo com a epífise distal da tíbia, 
em que se preserva a placa de crescimento da criança, 
chama-se amputação: 
 
a) De Boyd. 
b) De Chopart. 
c) De Lisfranc. 
d) Transtibial. 
 

35) São exemplos de testes do complexo articular do 
joelho, EXCETO: 
 
a) Teste de Pivot-Shift. 
b) Teste de Neer. 
c) Teste de Lachman. 
d) Teste de Slocum. 
 

36) O CPAP é um recurso terapêutico utilizado pelo 
fisioterapeuta com o principal objetivo de: 
 
a) Fortalecimento muscular. 
b) Aprisionamento de ar. 
c) Reeducação muscular. 
d) Reexpansão pulmonar. 
 

37) Segundo TORTORA, o corpo humano também pode 
ser descrito em termos de planos (superfícies planas 
imaginárias) que o atravessam. O plano transversal divide 
o corpo em: 
 
a) Direito e esquerdo. 
b) Superior e inferior. 
c) Dois lados iguais, direito e esquerdo. 
d) Anterior e posterior. 
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38) Em conformidade com PRYOR e WEBBER, a 
observação de mãos e unhas é importante na avaliação 
de pacientes com problemas respiratórios e pulmonares. 
Ao observar uma paciente que apresenta alargamento da 
parte distal dos dedos, e que, juntamente, apresenta 
perda do ângulo entre a raiz da unha e a unha, estamos 
observando um sinal de: 
 
a) Dedo em garra. 
b) Dedo em martelo. 
c) Baqueteamento digital. 
d) Dedo em gatilho. 
 

39) Conforme SARMENTO, os principais objetivos da VNI 
baseiam-se em reverter as principais alterações que os 
diferentes tipos de doentes apresentam. Sobre essas 
alterações, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Diminuição da PCO2, diminuição do volume minuto e 

do trabalho respiratório. 
b) Aumento da PCO2, aumento do volume minuto e do 

trabalho respiratório. 
c) Estabilização da PCO2, estabilização do volume minuto 

e do trabalho respiratório. 
d) Aumento da PCO2, diminuição do volume minuto e do 

trabalho respiratório. 
 

40) Sob a perspectiva de DUTTON, músculos de duas ou 
mais articulações são mais propensos a encurtamento 
adaptativo do que os de uma articulação. É(são) 
exemplo(s) desses músculos: 
 
I. Bíceps Braquial. 
II. Iliopsoas. 
III. Gastrocnêmio. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
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