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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       FISIOTERAPEUTA  
Código da Prova  

S02 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo 
da Vinci) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) 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, as formas corretas 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 retirar-se 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 se retirar 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 da prova, 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 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

De volta pra casa 

 

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade 
paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um 
filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de 
luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total. 

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, 
me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do 
ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há 
algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da 
empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. 

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo 
para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na 
máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. 
Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; 
descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá 
até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de 
guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece 
trauma. 

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na 
véspera, meu filho cozinhara, levara mantimentos e me 
dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” 
Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, 
lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, 
mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me 
conscientizar sobre o que poderia significar uma 
quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 
da manhã e estou insone. 

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. 
Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com 
sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e 
mensagens de Whatzapp. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão, noticiários na TV, séries e filmes 
na Netflix, sarau literário por google meet, como é bom 
rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta 
do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.  

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos 
instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela 
casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. 
Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o 
termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros 
de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de 
refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe 
desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não 
deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, 
de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros 
alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca! 

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem 
liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a 
serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me 
sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. 
Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas 
para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. 
Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora 
ameaçando, não é nada confortável.  

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas 
no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento 
com a maquininha envolta em papel filme (será que 
adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. 
Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. 
Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar 
o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo 
mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada 
para estacionamento, agora vazia, desfigurada. 

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não 
retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir 
aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, 
ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco. 

Aglomerações, não uso de máscara, quebra do isolamento 
social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante 
e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. 
Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma 
proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e 
perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda 
perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia. 

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos 
estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, 
alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, 
envergonhada, fragilizada, impotente, raramente 
tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira 
a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as 
pessoas. 

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas 
do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a 
perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. 
Meus dentes hão de aguentar. 

                                                                                                                              
Berenice S. Lamas (Texto adaptado) 

 

 

 

Questão 1 

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual: 

 

(A) descritivo. 

(B) narrativo. 

(C) expositivo. 

(D) injuntivo. 

(E) argumentativo. 
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Questão 2 

O despertar da personagem para a realidade da pandemia 
se observa no: 

 

(A) primeiro parágrafo. 

(B) segundo parágrafo. 

(C) terceiro parágrafo. 

(D) quarto parágrafo. 

(E) quinto parágrafo. 

 

Questão 3 

Observe as frases abaixo. 

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a 
cozinha. 

2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã 
e estou insone. 

3. Mas reconheço que me sinto controlada. 

 

Os termos destacados nas frases pertencem, 
respectivamente, à seguinte classe gramatical: 

(A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio. 

(B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido. 

(C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção 
integrante. 

(D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome 
indefinido. 

(E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra 
expletiva. 

 

Questão 4 

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado 
apresenta-se na mesma voz do verbo da opção: 

 

(A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa. 

(B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes. 

(C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias. 

(D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio. 

(E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião. 

 

Questão 5 

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em 
contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a 
expressão grifada tem o seguinte valor semântico: 

 

(A) oposição. 

(B) explicação.  

(C) conclusão. 

(D) condição. 

(E) consequência. 

 

Questão 6 

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas 
bateram as botas depois de testarem positivo para a 
Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem: 

 

(A) eufemismo. 

(B) metonímia. 

(C) metáfora. 

(D) hipérbole. 

(E) prosopopeia. 

 

Questão 7 

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, 
às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o 
mesmo valor semântico-sintático que o da oração que 
aparece na opção: 

 

(A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia. 

(B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.  

(C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra. 

(D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.  

(E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção. 

 

Questão 8 

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele 
propuser também a paz, então tudo se ajeitará.” Indique a 
opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal 
destacada. 

 

(A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu 

(B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar 

(C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus; 

Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará  

(D) O equipamento proveio do sul do Brasil; 

Se o equipamento provier de fora, trará problemas 

(E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário; 

Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião 

Questão 9 

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína 
revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, 
colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas 
passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de 
formação:  

 

(A) derivação sufixal / derivação parassintética. 

(B) derivação parassintética / derivação prefixal. 

(C) derivação prefixal/ composição por justaposição. 

(D) derivação regressiva / derivação imprópria. 

(E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal. 
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Questão 10 

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total.”, as orações se classificam como: 

 

(A) coordenadas sindéticas. 

(B) subordinadas substantivas. 

(C) coordenadas assindéticas. 

(D) subordinadas adjetivas. 

(E) subordinadas adverbiais. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa 
de integração regional da América Latina, surgida no 
contexto da redemocratização e reaproximação dos países 
da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado 
de Assunção de 1991, os membros fundadores do 
MERCOSUL permanecem no bloco até o presente 
momento, são eles: 

 

(A) Brasil e Chile, somente.  

(B) Brasil e Argentina, somente. 

(C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

(D) Argentina, Paraguai e Chile, somente. 

(E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai. 

 

Questão 12 

“X” é um software desenvolvido por hackers com a 
intenção de obter acesso ou causar danos a um 
computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima 
permanece alheia ao fato de que houve um 
comprometimento. “X” é um termo genérico para 
qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que “X” é um: 

 

(A) PC - Personal Computer. 

(B) Malware. 

(C) Firefox. 

(D) Gigabyte. 

(E) Phreaker. 

 

Questão 13 

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos 
de Presidente da República, Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as 
eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de 
Rondônia é:  

 

(A) Coronel Marcos Rocha. 

(B) Comendador Valclei Queiroz. 

(C) Pimenta de Rondônia. 

(D) Jair Messias Bolsonaro. 

(E) Wilson Witzel. 
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Questão 14 

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas 
anuais que pouco variam, ficando na média dos 26ºC, o 
estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um 
fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas 
de forma brusca, podendo chegar até 10ºC. Esse 
fenômeno é conhecido, localmente, como: 

 

(A) Aurora boreal. 

(B) Seca. 

(C) El niño. 

(D) Friagem. 

(E) Ressurgência. 

 

Questão 15 

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em 
pouco tempo se tornou uma pandemia global. 

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos 
relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum 
dos casos havia acontecido fora da China”. 
Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai 
terminar? Site: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754> 

 

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a 
pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o 
assunto, é correto afirmar que a cura para a doença 
envolve a criação de um(a) novo(a): 

(A) antifúngico. 

(B) homeopatia. 

(C) vacina. 

(D) dipirona. 

(E) antibiótico.  

 

Questão 16 

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o 
tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é 
financiado com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto 
constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o 
produto da arrecadação, entre outros, da(o): 

 

(A) Taxa judicial. 

(B) Taxa sobre grandes fortunas. 

(C) Imposto de renda - IR. 

(D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II. 

(E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana - IPTU. 

 

Questão 17 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às 
populações indígenas, em todo o território nacional, é 
correto afirmar que os indígenas: 

 

(A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços 
de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem 
particularidades. 

(B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, componente do SUS, com o qual funcionará 
em perfeita integração. 

(C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, financiado exclusivamente com recursos 
próprios dos municípios onde habitem. 

(D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, 
regional e de centros especializados, mas apenas 
quanto à atenção primária à saúde. 

(E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS. 

 

Questão 18 

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 
obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. 
Dentre eles, podemos destacar: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus 
exclusivamente pela rede privada; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 19 

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, a(o): 

 

(A) Conferência Eclesial. 

(B) Conferência de Saúde. 

(C) Conselho de Saúde. 

(D) Conselho Tutelar.  

(E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
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Questão 20 

A ciência “X” estuda o processo saúde-doença na 
sociedade, analisando a distribuição populacional e os 
fatores determinantes das doenças, danos à saúde e 
eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte 
ao planejamento, administração, e avaliação das ações de 
saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência “X” é a: 

 

(A) epidemiologia. 

(B) dermatologia. 

(C) filosofia. 

(D) cromoterapia. 

(E) parasitologia. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Ao realizar a inspeção do paciente, com diagnóstico clínico 
de enfisema pulmonar, foi observado aumento exagerado 
do diâmetro anteroposterior do tórax, horizontalização 
dos arcos costais e abaulamento da coluna dorsal. Tal 
constatação caracteriza a presença da forma de tórax:  

 

(A) em tonel. 

(B) em infundibuliforme. 

(C) em cariniforme. 

(D) cifótico. 

(E) pectus excavatum. 

 

Questão 22 

A Sarcopenia no idoso se mostra como um processo 
inevitável, e a fisioterapia desempenha um papel 
importante no tratamento desses pacientes. Com o 
objetivo de minimizar a perda da massa muscular, o 
fisioterapeuta pode utilizar como recurso: 

 

(A) a laserterapia. 

(B) a drenagem linfática manual. 

(C) a compressa de parafina. 

(D) os exercícios resistidos. 

(E) a massoterapia clássica. 

 

Questão 23 

Um paciente, com diagnóstico clínico de Osteoporose, 
iniciou o tratamento fisioterapêutico. Um dos objetivos 
traçados pelo Fisioterapeuta foi a melhora da densidade 
mineral óssea, via mecanotransdução, e para isso optou 
por: 

 

(A) repouso.  

(B) drenagem linfática manual. 

(C) exercícios resistidos.  

(D) massagem relaxante. 

(E) manipulação articular. 
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Questão 24 

O NASF (Núcleo de Apoio de Saúde da Família) surge com o 
objetivo de apoiar a solidificação da Atenção Primária no 
Brasil. Uma de suas propostas se relaciona: 

 

(A) à atuação do profissional fisioterapeuta nas 
enfermarias hospitalares, contribuindo para a melhora 
das complicações decorrentes de efeitos deletérios 
promovidos pelas doenças e redução do tempo de 
internação dos pacientes.  

(B) ao tratamento de pacientes que estão em situação de 
internação, resultando em diminuição das chances de 
infecções hospitalares, minimizando os custos com 
medicações, oxigênio, e oferecendo melhora do quadro 
clínico do paciente. 

(C) à autonomia do Fisioterapeuta, com independência 
para solicitar exames complementares para 
acompanhamento da evolução do quadro funcional do 
paciente, sempre que necessário, em atendimentos 
majoritariamente de média complexidade. 

(D) à organização do processo de trabalho na região 
responsável, em conjunto com a equipe da ESF 
(Estratégia de Saúde da Família) direcionados para 
ações de promoção de saúde que interfiram 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

(E) ao tratamento exclusivamente voltado para 
reabilitação funcional dos pacientes, em especial 
visando melhora das disfunções cardiorrespiratórias 
nos momentos iniciais de socorro ao paciente, evitando 
a necessidade do uso de ventilação mecânica. 

 

Questão 25 

Durante a realização de exercícios de fortalecimento para 
o quadríceps femoral, o fisioterapeuta, explicou ao 
paciente, que se tratava de um músculo de quatro origens, 
sendo composto por: 

 

(A) reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto 
intermédio. 

(B) bíceps femoral, vasto medial, vasto lateral e grácil. 

(C) vasto intermédio, sartório, reto femoral e adutor longo. 

(D) grácil, vasto lateral, adutor longo e pectíneo. 

(E) sartório, adutor longo, bíceps femoral e reto femoral. 

 

Questão 26 

O paciente ERT, que fraturou o úmero, realizou 
osteossíntese com 4 parafusos. Nesse caso, durante o 
tratamento fisioterapêutico com a utilização de 
eletrotermofototerapia, é contra indicado o uso de: 

 

(A) compressa quente.  

(B) crioterapia. 

(C) infravermelho. 

(D) ultravioleta. 

(E) ondas curtas. 

 

Questão 27 

Para o tratamento dos distúrbios gerados pela Vertigem 
Posicional Paroxística Posicional Benigna, são indicadas as 
seguintes manobras de posicionamento:  

 

(A) Fowler e Shaking. 

(B) Shaking e Valsalva. 

(C) Fowler e Semont. 

(D) Semont e Epley. 

(E) Epley e Fowler. 

 

Questão 28 

Uma paciente submetida à Mastectomia radical à direita, 
iniciou o tratamento fisioterapêutico. Com o objetivo de 
evitar redução da amplitude de movimento do ombro e 
linfedema ipsilateral à cirurgia, é possível realizar: 

 

(A) fortalecimento muscular com cargas altas e bandagem 
funcional. 

(B) mecanoterapia de alta intensidade e drenagem 
postural. 

(C) cinesioterapia ativo-assistiva e fortalecimento muscular 
com cargas altas. 

(D) mecanoterapia de alta intensidade e drenagem linfática 
manual. 

(E) cinesioterapia ativo-passiva e drenagem linfática 
postural. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

FISIOTERAPEUTA  Tipo  X – Página 7 

 

Questão 29 

De acordo com o Ministério da Saúde, as Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT) são as doenças que mais 
afetam os trabalhadores brasileiros. Com relação à 
fisioterapia na saúde do trabalhador, é correto afirmar que 
o fisioterapeuta: 

 

(A) deve realizar seu trabalho de maneira independente, 
pois atuar em equipe multiprofissional poderia levar ao 
confundimento das orientações dadas aos 
trabalhadores. 

(B) pode atuar em treinamentos e orientações de postura, 
cinesioterapia laboral e elaboração de laudos 
ergonômicos. 

(C) necessita demonstrar aos trabalhadores que seu 
ambiente de trabalho não é um fator de risco para 
distúrbios ergonômicos, apenas as alterações posturais 
podem influenciar nesse processo. 

(D) precisa atuar somente na esfera ambulatorial visando a 
reabilitação dos trabalhadores e não de maneira 
preventiva. 

(E) pode atender aos trabalhadores somente após a 
liberação do médico especialista, seguindo suas 
orientações. 

 

Questão 30 

Ao realizar a avaliação de uma paciente adolescente, o 
fisioterapeuta solicitou que ela se abaixasse para frente, 
mantendo os pés juntos e os joelhos retos, com os 
membros superiores pendentes. Este teste realizado, 
conhecido com Adams, tem como principal objetivo: 

 

(A) mensurar gibosidade para detectar escoliose. 

(B) verificar a presença de ciatalgia por hérnia de disco 
lombar. 

(C) indicar a presença de patologia da região sacro-ilíaca. 

(D) avaliar lesão expansiva de osteofitos lateral. 

(E) denotar discrepância real dos membros inferiores. 

 

Questão 31 

Um paciente após ser submetido à cirurgia na região da 
articulação do cotovelo apresentou cicatriz hipertrófica 
com presença de fibrose. Por essa razão, visando a 
melhora das restrições fasciais e amenizar a fibrose 
cicatricial, para o tratamento da área acometida, o 
fisioterapeuta optou pela realização de: 

 

(A) fortalecimento muscular para a prevenção de 
contraturas musculares. 

(B) mobilização articular para aumento da amplitude de 
movimento. 

(C) exercícios resistidos para a melhora da estabilidade da 
articulação. 

(D) mobilização neural para a redução do quadro álgico. 

(E) liberação miofascial para reorganizar a deposição dos 
feixes de colágeno.  

 

Questão 32 

Um paciente sofreu um acidente que causou fratura na 
articulação gleno umeral e após o período de imobilização 
apresentou rigidez nesta articulação. Com o objetivo da 
melhora desse quadro, os recursos 
eletrotermofototerapêuticos que podem ser utilizados são: 

 

(A) crioterapia e TENS. 

(B) FES e banho de parafina 

(C) ultrassom em modo contínuo e infravermelho. 

(D) FES e crioterapia. 

(E) TENS e ultrassom em modo contínuo. 

 

Questão 33 

Sobre a Fisiologia Cardíaca, um parâmetro importante da 
função do sistema cardiovascular é o débito cardíaco, que 
representa: 

 

(A) a oposição oferecida pelo sistema circulatório à 
pressão arterial. 

(B) a medida pela constrição dos vasos sanguíneos, 
responsável pelo transporte de substâncias. 

(C) uma estimativa do trabalho do coração e da tensão 
contra as paredes arteriais durante a contração atrial. 

(D) uma indicação da facilidade com que o sangue flui das 
arteríolas para dentro dos capilares. 

(E) a quantidade de sangue que cada ventrículo lança na 
circulação (pulmonar ou sistêmica) por minuto. 
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Questão 34 

De acordo com a Resolução nº 424, de 08 de Julho de 
2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia do 
Fisioterapeuta, constitui dever fundamental dos 
fisioterapeutas relacionados à assistência do paciente: 

 

(A) divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou 
descoberta cuja eficácia não seja comprovada. 

(B) respeitar o princípio bioético de autonomia, 
beneficência e não maleficência do paciente de decidir 
sobre a sua pessoa e seu bem estar. 

(C) inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem 
como expor em seu local de atendimento, fotografia, 
inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e 
posteriores ao tratamento realizado. 

(D)  recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele 
colaborar, quando desnecessário, independente da 
função ou cargo que ocupa. 

(E) permitir, somente a título gratuito, que seu nome 
conste do quadro de instituição, pública ou privada, 
sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. 

 

Questão 35 

Em relação à Constituição da República Federativa do 
Brasil, em seu Artigo 198, que dispõe sobre as ações e 
serviços públicos de saúde que integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, e que constituem um 
sistema único, sendo suas diretrizes organizadas de acordo 
com a(o): 

 

(A) descentralização, atendimento integral e participação 
da comunidade. 

(B) arrecadação de impostos, convênios com fins lucrativos 
e compra de serviços de saúde. 

(C) atendimento integral, arrecadação de impostos e 
serviço contratado de qualidade. 

(D) convênios com fins lucrativos, descentralização e 
contratos com ajustes anuais. 

(E) participação da comunidade, compra de serviços de 
saúde e compra de serviços de saúde. 

 

Questão 36 

Em quadros clínicos de pneumonia, por exemplo, um 
recurso muito utilizado pela Fisioterapia Respiratória se 
relaciona à Terapia de Higiene Brônquica, especialmente 
visando auxiliar a mobilização e a eliminação de secreções. 
Para isso é possível utilizar a técnica NÃO invasiva de: 

 

(A) aspiração traqueobrônquica, que consiste na retirada 
de secreções de vias aéreas inferiores com o objetivo 
de manter a permeabilidade e facilitar oxigenação. 

(B) hiperoxigenação e treinamento dos músculos 
respiratórios, que consiste em uma serie de excursões 
respiratórias amplas e profundas. 

(C) manobra de PEEP/ZEEP, que modifica o padrão de fluxo 
expiratório auxiliando o transporte das secreções das 
vias aéreas de menor calibre para as centrais. 

(D) drenagem postural que, com a ação da gravidade, atua 
auxiliando o deslocamento de secreções periféricas 
para regiões proximais do pulmão. 

(E) pressão do cuff do tubo traqueal, que deve apresentar 
a pressão no interior menor que 25 mmHg, 
umidificando os gases de maneira adequada. 

 

Questão 37 

Antes de iniciar o Programa de Reabilitação Cardíaca para 
pacientes cardiopatas, é necessário estabelecer o risco que 
esses exercícios podem representar para o paciente. Dessa 
forma, um paciente estratificado com risco baixo, deve 
apresentar como características:  

 

(A) depressão do segmento ST de 2mm; anormalidades 
reversíveis, durante o exercício, na cintilografia 
miocárdica com tálio. 

(B) ausência de isquemia miocárdica em repouso ou em 
teste de esforço com intensidade menor que 6 METs; 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 50%. 

(C) angina recorrente com alterações isquêmicas no 
segmento ST; fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
de 35%. 

(D) anormalidades reversíveis durante o exercício; 
ausência de isquemia miocárdica em repouso ou em 
teste de esforço com intensidade menor que 6 METs. 

(E) capacidade funcional de 5 METs em teste de esforço 
limitado por angina; depressão do segmento ST de 
2mm. 
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Questão 38 

O teste especial, onde o paciente é posicionado em 
decúbito ventral, com joelhos fletidos a 90° e o terapeuta 
aplica uma compressão manual vigorosa na massa 
muscular da panturrilha, visando verificar a integridade do 
tendão de calcâneo (Aquiles), é o teste de: 

 

(A) Neer. 

(B) Yokum. 

(C) Thomas. 

(D) Gerber. 

(E) Thompson. 

 

Questão 39 

Para realizar uma avaliação visando analisar o risco de 
quedas em um idoso, o fisioterapeuta possui uma gama de 
recursos, dentre eles, escalas e testes. Um teste 
amplamente utilizado na avaliação do equilíbrio corporal e 
da mobilidade funcional é o teste: 

 

(A) Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT). 

(B) Timed Up and Go (TUG). 

(C) de Fabere. 

(D) Lysholm Knee. 

(E) de Clark. 

 

Questão 40 

Devido à articulação do ombro apresentar grande 
capacidade para amplitude de movimento, se torna uma 
das articulações mais instáveis e com grande de risco de 
lesões do corpo humano. Dentre os estabilizadores 
dinâmicos da articulação glenoumeral, cita-se o músculo: 

 

(A) pronador redondo. 

(B) ancôneo. 

(C) redondo menor. 

(D) intercostais internos. 

(E) multífidos. 

 


