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       FISIOTERAPEUTA  
Código da Prova  

S10 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.” 
(Duke Ellington) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I  

O Galão d’água 

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo 
whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. 
Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na 
frente da minha porta. Disse que durante a madrugada 
eles fariam uma vistoria nos encanamentos de água do 
bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o 
galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro 
de água por algumas horas. Eu disse para ele que não 
precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse 
horário, mas ele respondeu: “Você paga suas contas todos 
os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem 
água nem por um minuto.” E ainda disse: “Se precisar de 
mais, pode pedir.” E assim seguiu a distribuir nas outras 
casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um 
grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram 
novamente, casa por casa, só para agradecer. 

Pois é.  

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, 
responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão 
complicado? A simplicidade da cena: um galão d’água 
deixado de porta em porta para o caso de os moradores 
terem alguma eventual necessidade às duas horas da 
manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim 
direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não 
deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a 
gente cumpre com os compromissos como qualquer 
japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde 
está a contrapartida? Acho que isso explica nossa 
desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já 
não acreditamos que um candidato consiga não se deixar 
corromper pelo poder, que possa governar sem dever 
favores para outros partidos, que solucione as mazelas do 
povo em detrimento das negociatas de gabinete. Política 
passou a ter um sentido desvirtuado. 

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se 
candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a 
missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu 
espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na 
política brasileira. Tem graça. 

Um galão d’água na porta. Um serviço de atendimento ao 
consumidor que funcione de forma fácil.  

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em 
todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. 
Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que 
cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas 
eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em 
vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a 
barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que 
ser, por que não acontece, quem emperra? 

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados 
também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens 
exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando “como 
posso faturar com essa situação?”, não permitimos que o 
Brasil se moralize e avance. 

Galão d’água na porta de casa? Só com um troquinho por 
fora, meu irmão. 

 

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014) 

 

 

Questão 1 

A ideia principal do texto I é: 

 

(A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil. 

(B) a exasperação com a política e o “ jeitinho brasileiro”. 

(C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.  

(D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação. 

(E) a política corrompida no Brasil e no Japão.  

 

Questão 2 

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado 
como: 

 

(A) apólogo. 

(B) notícia. 

(C) editorial. 

(D) crônica.  

(E) conto. 

 

Questão 3 

“(...) o caso de os moradores terem alguma eventual 
necessidade às duas horas da manhã, às três horas da 
manhã.” Assinale a alternativa em que o uso da crase está 
de acordo com as orientações da gramática normativa. 

 

(A) Saímos de lá à uma hora qualquer 

(B) Estávamos frente à frente quando ela entrou 

(C) Tenho dúvidas à respeito da matéria 

(D) Faça exercícios físicos de 1 à 10 

(E) Estudei a matéria da página 12 à 23 

 

Questão 4 

“Altruísmo na política brasileira.” O sinônimo da palavra 
destacada é: 

 

(A) filáucia. 

(B) misantropia. 

(C) avidez. 

(D) longanimidade. 

(E) ganância.  
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Questão 5 

“Disse que durante a madrugada eles fariam uma vistoria 
nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam 
passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma 
conjunção coordenativa: 

 

(A) conclusiva. 

(B) explicativa. 

(C) adversativa. 

(D) aditiva. 

(E) alternativa. 

 

Questão 6 

“Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo 
trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é 
classificado sintaticamente como: 

 

(A) aposto.  

(B) adjunto adnominal.  

(C) adjunto adverbial. 

(D) vocativo. 

(E) complemento nominal.  

 

Questão 7 

TEXTO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao texto II, é correto afirmar que: 

 

(A) não devemos usar o facebook ou o instagram.  

(B) fake news é um jargão da área da saúde.  

(C) o twitter tem divulgado fake news sobre a dengue.  

(D) o verbo é intransitivo.  

(E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta. 

 

Questão 8 

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a 
charge representa: 

 

(A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-
Aegypti.  

(B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.  

(C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.  

(D) o perigo da dengue no próximo verão.  

(E) a falta de acesso à informações atualizadas.  

 

Questão 9 

Analisando a charge, o verbo está conjugado no: 

 

(A) Presente do Indicativo. 

(B) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

(C) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

(D) Presente do Subjuntivo. 

(E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
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Questão 10 

 

TEXTO III 

 

Desenganos da Vida Humana, metaforicamente 
 
É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida. 

 
É planta, que de abril favorecida, 
Por mares de soberba desatada, 
Florida galeota empavesada, 
Sulca ufana, navega destemida. 

 
É nau enfim, que em breve ligeireza 
Com presunção de Fênix generosa, 
Galhardias apresta, alentos preza: 

 
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa 
De que importa, se aguarda sem defesa 
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? 

(Gregório de Matos) 

 

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, 
poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema 
é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema 
é a: 

 

(A) catacrese. 

(B) metonímia. 

(C) metáfora.  

(D) sinestesia.  

(E) hipérbole.  

 

 

RACÍOCINIO LÓGICO 

Questão 11 

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 
alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, 
praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, 
as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que 
apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam 
apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e 
praticam Muay Thai? 

 

(A) 50 

(B) 25 

(C) 35 

(D) 15 

(E) 20 

 

Questão 12 

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de 
Ana”. A negação da proposição composta acima é 
equivalente a: 

 

(A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna. 

(B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana. 

(C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana. 

(D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana. 

(E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de    
Ana. 

 

Questão 13 

A quantidade de números distintos obtidos da permutação 
dos algarismos do número 65957 é: 

 

(A) 30. 

(B) 60. 

(C) 90. 

(D) 120. 

(E) 240. 

 



PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  IBADE 

 

FISIOTERAPEUTA  Tipo  X – Página 4 

 

Questão 14 

Considere as premissas a seguir:  

I – Todo quadrado é losango; 

II – Todo losango é paralelogramo; 

III – Todo paralelogramo é quadrilátero; 

IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices. 

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é 
correto afirmar que: 

 

(A) todo losango é quadrado. 

(B) todo paralelogramo é losango. 

(C) todo é paralelogramo é quadrilátero. 

(D) algum quadrilátero possui 5 vértices. 

(E) todo quadrilátero é paralelogramo. 

 

Questão 15 

Observe a sequência lógica abaixo: 

 

1000, 999, 997, 993, 985, 969, ____, 873, 745, 489 
 
O número que completa a sequência, seguindo o mesmo 
padrão lógico é: 

 

(A) 953 

(B) 950 

(C) 952 

(D) 937 

(E) 939 

 

 

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Questão 16 

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior potencial 
de ampliar a resolutividade e impactar na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. De acordo com a 
Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a 
descrição de qual tipo de equipe? 

 

(A) Equipe da Atenção Básica (eAB) 

(B) Equipe de Saúde Bucal (eSB) 

(C) Equipe de Saúde da Família (eSF) 

(D) Equipe de Médico da Família (eMF) 

(E) Equipe de Atenção Especial (eAE) 

 

Questão 17 

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos 
de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da 
gestão - que se transforma também em espaço de 
realização de análise dos contextos, da política em geral e 
da saúde em particular, em lugar de formulação e de 
pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo 
a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é 
a descrição de:     

 

(A) Cogestão. 

(B) Acolhimento. 

(C) Controle Social. 

(D) Conferência. 

(E) Ambiência. 

 

Questão 18 

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 
1990, Art. 2°, assinale a alternativa que indica 
corretamente como os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) serão alocados. 

 

(A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério 
da Saúde 

(B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da 
Administração Indireta 

(C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados apenas pelos Estados e o Distrito 
Federal 

(D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional 

(E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, 
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados 
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Questão 19 

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das 
políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 
abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a 
alternativa que corresponde a uma dessas atividades. 

 

(A) Saúde do homem 

(B) Ciência e tecnologia 

(C) Saúde da mulher 

(D) Hemoderivados 

(E) Vigilância epidemiológica 

 

Questão 20 

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade 
Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações 
e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a 
alternativa que preconiza uma dessas diretrizes. 

 

(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios 

(B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática 

(C)  Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie 

(D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral 

(E) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

A lei 8.080/1990  regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 
Neste sentido, a integralidade é entendida no âmbito do 
SUS como: 
 

(A) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente 

(B) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema 

(C) uma estratégia que prioriza as atividades curativas, 
sem prejuízo dos serviços preventivos, mediante o 
repasse federal de verbas proporcional ao perfil 
demográfico e epidemiológico 

(D) uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento 
sanitário decorrente do meio ambiente. 

(E) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população 

 

Questão 22 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que estabelece os princípios e as diretrizes do SUS, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) universalidade do acesso, integralidade da atenção e 

descentralização político-administrativa com direção 
única em cada esfera de governo. 

(B) preservação da autonomia das pessoas na indefesa de 
sua integridade física e moral; capacidade de resolução 
dos serviços em nível primário. 

(C) integralidade de assistência, participação da 
comunidade; direito à informação, às pessoas 
assistidas, sobre sua previdência social. 

(D) capacidade de resolução dos serviços em nível 
hospitalar, universalidade do acesso , preservação da 
autonomia das pessoas na indefesa de sua integridade 
física e moral. 

(E) participação da comunidade; vigilância epidemiológica,      
saúde do trabalhador, integralidade de assistência , 
hemoderivados e universalidade do acesso. 
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Questão 23 

As complicações pós-operatórias mais comuns em curto 
prazo, que ocorrem em maior frequência, da Artroplastia 
Total de Quadril (ATQ) são: 

 

(A) luxação posterior da prótese. 

(B) TVP  - trombose venosa profunda. 

(C) infecção do sítio cirúrgico 

(D) cefaleia pós-anestesia 

(E) quedas da própria altura  

 

Questão 24 

Qual técnica caracteriza-se pelo uso de contração muscular 
ativa com o objetivo de ocasionar inibição autogênica do 
músculo alongado e quando aplicada, ocorre relaxamento 
muscular reflexo que, associado com alongamento passivo, 
promove aumento no ganho de AAM? 

 

(A) Maitland 

(B) Crochetagem 

(C) FNP  

(D) Mulligan 

(E) Alongamento passivo 

 

Questão 25 

É uma contraindicação absoluta a ventilação não invasiva 
(VNI): 

 

(A) trauma ou deformidade facial. 

(B) obstrução de vias aéreas superiores. 

(C) cirurgia facial ou neurológica. 

(D) incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas, ou 
secreções abundantes. 

(E) parada cardíaca ou respiratória. 

 

Questão 26 

Modalidades ventilatórias podem ser utilizadas no suporte 
invasivo de pacientes críticos. Todas permitem a aplicação 
de pressão positiva como variável basal, denominada de 
pressão positiva expiratória final (PEEP). O uso adequado 
da PEEP proporciona diversos efeitos benéficos e 
essenciais a esses pacientes críticos, entre eles: 

 

(A) aumento do espaço morto. 

(B) obstrução das vias aéreas superiores. 

(C) diminuição do retorno venoso e débito cardíaco. 

(D) aumento da pressão parcial arterial de oxigênio para 
uma determinada fração inspirada de oxigênio. 

(E) restauração da capacidade respiratória funcional. 

 

Questão 27 

Em decorrência da pandemia do novo Covid-19 um 
método da década de 1970 foi utilizado em larga escala 
devido a boa evolução dos pacientes, o efeito fisiológico 
mais importante da posição prona é: 

 

(A) melhora da oxigenação  

(B) prevenção das ulceras de pressão  

(C) melhora da vascularização 

(D) facilidade para a higiene pessoal  

(E) prevenir broncoaspiração  

 

Questão 28 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é um dos líderes de 
morbimortalidade no Brasil e no mundo, ocorrendo mais 
comumente na faixa etária de adultos jovens. As fraturas 
dos ossos temporais, em sua maioria, resultam de TCEs 
bruscos, de alta energia, estando muitas vezes 
relacionadas a outras fraturas cranianas ou a 
politraumatismo. Um das complicações mais comuns da 
fratura longitudinal é a: 

 

(A) perda da acuidade visual. 

(B) perda olfatória. 

(C) perda da audição. 

(D) parestesia na região do NC V2. 

(E) estrabismo. 
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Questão 29 

Homem, 76 anos, internado na unidade de terapia 
intensiva há 05 dias com diagnóstico de pneumonia 
bacteriana. No momento, encontra-se sedada e em 
ventilação mecânica invasiva via tubo orotraqueal, em 
modo controlado à pressão. Os valores determinados de 
fração inspirada de oxigênio e de pressão positiva 
expiratória final foram 99% e 8 cmH2O, respectivamente. 
A gasometria arterial mostra valor de pressão parcial 
arterial de oxigênio igual a 150 mmHg. Com base no caso 
clínico supracitado, qual opção abaixo explica a melhor 
conduta a ser adotada? 

 

(A) Apesar da presença de hiperóxia na gasometria arterial, 
a oferta de oxigênio deve ser mantida já que a troca 
gasosa encontra-se prejudicada 

(B) O desmame ventilatório deve ser iniciado, uma vez que 
oxigenação e troca gasosa encontram-se em níveis 
satisfatórios considerando a idade avançada da 
paciente 

(C) O desmame ventilatório não deve ser iniciado, uma vez 
que oxigenação e troca gasosa ou em níveis 
satisfatórios considerando a idade avançada da 
paciente 

(D) A gasometria arterial não serve de parâmetro para o 
desmame ventilatório 

(E) Apesar da presença de hiperóxia na gasometria arterial, 
a ventilação mecânica controlada deve ser mantida, já 
que a eficiência da oxigenação pulmonar (troca gasosa) 
está inadequada 

 

Questão 30 

Estudos realizados nas últimas duas décadas demonstram 
que o exercício físico é uma importante conduta não-
farmacológica no tratamento de pacientes com 
insuficiência cardíaca IC. Com base nesses estudos 
podemos afirmar que: 

 

(A) há um significativo aumento no tônus parassimpático e 
expressiva redução no tônus simpático. 

(B) há um significativo aumento no tônus simpático e do 
tônus simpático. 

(C) há um significativo aumento no tônus parassimpático e 
não há influência no tônus simpático. 

(D) há um grande aumento no tônus simpático. 

(E) há um pequeno aumento no tônus simpático. 

 

Questão 31 

O envelhecimento está ligado ao grupo de alterações do 
desenvolvimento que ocorrem nos últimos anos de vida e 
está associado a alterações profundas na composição 
corporal. Essa perda relacionada à idade foi denominada 
"sarcopenia" que se caracteriza por: 

 

(A) perda da coordenação e flexibilidade. 

(B) diminuição do peso muscular e diminuição da área de 
secção transversal. 

(C) perda do equilíbrio, perda da coordenação e 
flexibilidade. 

(D) alterações dos tipos de fibras musculares , aumento da 
flexibilidade e aumento do peso muscular. 

(E) aumento da massa magra e dos picos de contração 
máxima. 

 

Questão 32 

Paresia facial súbita, dor retroauricular que persiste por 
alguns dias, sensibilidade gustativa e da produção de 
lágrimas são sintomas relacionados à: 

 

(A) Sincinesia. 

(B) Sinal de Chvostek. 

(C) Espasmo hemifacial. 

(D) Polineuropatia óptica. 

(E) Sinal de Bell. 

 

Questão 33 

As neuropatias sensitivomotoras hereditárias, 
principalmente a doença de Charcot-Marie-Tooth, 
manifestam-se frequentemente com o aparecimento de pé 
cavovaro, deformidade caracterizada pela acentuação fixa 
do arco plantar e inversão do retropé. Assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ocorre fraqueza do músculo fibular curto que não se 
opõe à força do tibial posterior, associada à paresia do 
tibial anterior com relativa preservação do fibular longo 
e tríceps sural 

(B) Órteses tornozelo-pé são indicadas para pacientes com 
pé chato. 

(C) As alterações motoras no pé iniciam com fraqueza do 
fibular longo e tríceps sural e preservação do fibular 
curto e tibial anterior. 

(D) Uma das estratégias fisioterapêuticas é a imposição de 
carga excessiva na execução dos movimentos com o 
objetivo de recrutar o máximo possível das unidades 
motoras. 

(E) Pé plano, com valgo de calcâneo e diminuição das 
curvaturas  
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Questão 34 

A Mielite Transversa Aguda (MTA) é uma doença rara e 
pouco compreendida caracterizada pela(o): 

 

(A) prevalência maior em adultos. 

(B) desmielinização e necrose, afetando tanto a substância 
branca como a cinzenta da medula espinhal. 

(C) processo inflamatório crônico no segundo neurônio 
motor. 

(D) origem conhecida e com prognóstico previsível.   

(E) começo lento, afetando a motricidade, sensibilidade 
bilateral e o sistema autonômico na medula espinhal. 

 

Questão 35 

A paralisia cerebral congrega um grupo de afecções 
permanentes do sistema nervoso central sem caráter 
progressivo e de instalação no período neonatal. 
Apresentando algumas formas. Assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Discinesia: Atualmente é a mais rara, pois manifesta-se 
através de movimentos involuntários, sobretudo 
distonias axiais e/ou movimentos córeoatetóides das 
extremidades. No primeiro ano de vida este padrão 
costuma não estar definido, podendo existir hipotonia 
muscular. Em geral, quando estes pacientes estão 
relaxados a movimentação passiva é facilitada 

(B) Ataxia: Igualmente rara. Inicialmente pode traduzir-se 
por hipertonia e, aos poucos, verificam-se alterações 
do equilíbrio (ataxia axial) e, menos comumente, da 
coordenação (ataxia apendicular). Sua marcha se faz 
com aumento da base de sustentação podendo 
apresentar tremor intencional 

(C) Diplegia: Ocorre em 10 a 30 % dos pacientes, sendo a 
forma mais encontrada em prematuros. Trata-se de um 
comprometimento dos membros superiores, 
comumente evidenciando uma acentuada hipotonia 
dos adutores, que configura em alguns doentes o 
aspecto semiológico denominado síndrome de Little 
(postura com cruzamento dos membros inferiores e 
marcha “em tesoura”) 

(D) Hemiplegia bilateral (tetra ou quadriplegia) : Ocorrem 
de 9 a 43% dos pacientes. Ocorrem lesões difusas 
unilaterais no sistema piramidal dando além da grave 
tetraparesia espástica com intensas retrações em 
semiflexão, síndrome pseudobulbar (hipomimia, 
disfagia e disartria) 

(E) Hemiplegia: É a manifestação mais freqüente, com 
maior comprometimento do membro inferior; 
acompanha-se de sinais de liberação tais como flacidez 
, hiper-reflexia e sinal de Babinski 

 

Questão 36 

As distrofias musculares progressivas (DMP) compreendem 
um grupo heterogêneo de doenças de caráter e 
caracterizam-se por um comprometimento grave, 
progressivo e irreversível da musculatura esquelética. 
Sobre a Distrofia Muscular de Duchenne são observadas 
nos estágios iniciais as seguintes alterações: 

 

(A) retificação lombar. 

(B) marcha na ponta dos pés e pseudo-hipertrofia do 
músculo sartório. 

(C) contratura da musculatura abdominal. 

(D) pseudo-hipertrofia dos músculos gastrocnêmio e 
deltoide. 

(E) contratura dos músculos do quadril e do joelho e 
escoliose. 

 

Questão 37 

A fratura por estresse ocorre como o resultado de um 
número repetitivo de movimentos em determinada região 
que pode levar a fadiga e desbalanço da atuação dos 
osteoblastos e osteoclastos e favorecer a ruptura óssea. 
Qual dessas opções abaixo seria um fator intrínseco? 

 

(A) Gestual esportivo  

(B) Hábitos nutricionais  

(C) Equipamentos usados  

(D) Tipo de solo  

(E) Estado hormonal  

 

Questão 38 

A desarticulação de Chopart envolve quais articulações? 

 

(A) Talo-navicular e calcâneo cuboide 

(B) Cuneiformes-primeiro, segundo e metatarsos/ cuboide- 
quarto e quinto metatarsos 

(C) Transmetatarsiana 

(D) Tíbio-fibular e calcânea 

(E) Calcâneo-talar 

 

Questão 39 

O enfaixamento é uma modalidade terapêutica importante 
em pacientes amputados. Qual é a principal função dele? 

 

(A) Melhorar a sensação de membro fantasma 

(B) Prevenir o surgimento de neuromas 

(C) Melhorar a perfusão sanguíne 

(D) Facilitar a adequada adaptação ao encaixe da prótese 

(E) Melhorar a descarga de peso 
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Questão 40 

Qual das alternativas abaixo é uma contraindicação 
absoluta para atividades físicas em pacientes cardiopatas? 

 

(A) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva 

(B) Distúrbios metabólicos não compensados (diabete 
melito, anemia, distúrbios hidroeletrolíticos, 
tireotoxicose, mixedema) 

(C) PAS > 200 mm Hg ou PAD > 120 mm Hg em repouso 

(D) Bloqueio AV 3° grau 

(E) Estenose aórtica moderada 

 

Questão 41 

Como é denominado o nervo que é essencialmente motor, 
mas contém fibras proprioceptivas dos músculos que ele 
inerva, que é formado por uma raiz craniana (bulbo) e uma 
raiz espinhal a qual inervas os músculos 
esternocleidomastoideo e trapézio? 

 

(A) Vago 

(B) Acessório 

(C) Facial 

(D) Glossofaríngeo 

(E) Hipoglosso 

 

Questão 42 

Qual estrutura passa pelo forame espinhoso do esfenoide? 

 

(A) Artéria meníngea média 

(B) NC V1 

(C) NC V2 

(D) NC V3 

(E) Veia oftálmica 

 

Questão 43 

A Medida de Independência Funcional (MIF) é um 
instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes 
com restrições funcionais de origem variada. Sobre a MIF, 
é correto afirmar que: 

 

(A) faz funções avaliadas são cuidado pessoal, controle de 
esfíncter ,equilíbrio e tônus. 

(B) o nível de independência 6 significa dependência 
modificada com auxílio mínimo. 

(C) leva em torno de 15 minutos pata ser feita. 

(D) a pontuação total varia de 18 a 126. 

(E) tem 4 níveis de dependência funcional utilizados para 
determinar o estado de dependência funcional do 
indivíduo. 

 

Questão 44 

Quais os músculos que fazem parte do Manguito rotador? 

 

(A) Deltoid, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo 
menor 

(B) bíceps, deltoide ,supraespinhoso e   infraespinhoso 

(C) grande dorsal, supraespinhoso, infraespinhoso e 
redondo menor 

(D) bíceps, redondo menor, supraespinhoso e 
infraespinhoso 

(E) subescapular, redondo menor, infraespinhoso e 
supraespinhoso 

 

Questão 45 

Sobre o sinal de Tinel assinale a alternativa correta. 

 

(A) Sensação de choque que desce pelo dorso ou 
membros, induzidas pela flexão do pescoço 

(B) Movimento de um membro se afastando do estímulo 

(C) Extensão reflexa do hálux, frequentemente 
acompanhada pelos outros dedos 

(D) Sensação de dor ou desconforto na distribuição distal 
de um nervo periférico, induzida pela estimulação 
cutânea sobre o nervo lesado 

(E) Constrição pupilar do olho oposto quando uma luz 
brilhante ilumina um dos olhos 

 

Questão 46 

O lactente é posicionado em DD com os quadris fletidos a 
90o e joelhos totalmente fletidos. O examinador segura as 
pernas dos lactentes de modo que seus polegares 
posicionem-se na parte medial das coxas e dos dedos na 
parte lateral das coxas do lactente. As coxas são abduzidas 
delicadamente, e o examinador aplica uma força leve nos 
trocanteres maiores com os dedos de cada mão. O 
examinador sentirá resistência a cerca de 30o de abdução 
e, se houver deslocamento, sentirá um estalido na redução 
do deslocamento. Qual o teste utilizado para identificar 
deslocamento congênito do quadril em lactentes? 

 

(A) Teste de Ober 

(B) Teste de Galeazzi 

(C) Teste de Patrick 

(D) Teste de Trendelenburg 

(E) Teste de Ortolani 
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Questão 47 

Qual a artéria mais acometida em síndrome de infarto 
cerebral? 

 

(A) Artéria cerebral média 

(B) Artéria cerebral anterior 

(C) Artéria cerebral posterior 

(D) Artéria basilar 

(E) Artéria carótida interna 

 

Questão 48 

A eletroterapia, feita por meio de corrente polarizada, 
permite ao fisioterapeuta aplicar elementos químicos 
através do tecido cutâneo. Essa modalidade de aplicação 
pode ser realizada por meio da técnica eletroterapêutica 
de: 

 

(A) Fonoforese 

(B) Narcoforese 

(C) Fonoforese química 

(D) Eletroterapia de ciclo voltagem 

(E) Iontoforese 

 

Questão 49 

Corrente elétrica de média frequência, bifásica, retangular, 
alternada, utilizada para estimulação muscular esquelética 
com o objetivo de aumentar o trofismo e a força muscular 
na reabilitação física e estética corporal é características de 
qual tipo de corrente? 

 

(A) TENS 

(B) FES 

(C) Corrente russa 

(D) Corrente galvânica 

(E) Ondas curtas 

 

Questão 50 

Grupo de manifestações clínicas caracterizadas pelo 
tremor e pela perturbação dos movimentos involuntários 
da postura corporal, do equilíbrio e rigidez que mais 
acomete os idosos, principalmente homens. Esses sinais e 
sintomas estão relacionados a qual doença? 

 

(A) Esclerose múltipla 

(B) Doença de Parkinson 

(C) Síndrome funicular posterior 

(D) Esclerose lateral amiotrófica 

(E) Síndrome medular central 

 


