PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:
Fisioterapeuta

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Salve Areial cidade hospitaleira tuas areias nos deram a inspiração”.

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
Leia o Texto 01 e responda da 1ª a 5ª questão.
Texto 01 - É preciso diálogo

1
2
3
4
5

Acredito no diálogo. Sempre acreditei. Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé. Na busca sincera do entendimento
ou do convencimento, admiro as falas de cada um. A palavra certa no momento exato, o xeque-mate. Ou o discurso equivocado, mas
cheio de verdadeira paixão. O falar pausado ou o desmedir a voz. O adicionar o choro, o recorrer ao berro. O calar súbito que
surpreende e o recomeçar no tom baixo que desarma. Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo. Permite às vezes que a
conversa vá adiante. Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente. [...]
Fonte: AZEVEDO, Francisco. O Arroz de Palma. Rio de Janeiro/São Paulo: Record. 2017, p. 107.

1ª QUESTÃO
Avalie as proposições abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, observando que no enunciado “Acredito no diálogo.
Sempre acreditei” (linha 1), há uma indicação temporal que
( ) se refere a um momento delimitado na escala do tempo por meio do emprego de um termo adverbial.
( ) equivale à ocorrência da enunciação enfatizada por um tempo indeterminado.
( ) demarca a circunstância da ação que se dá em um tempo especíﬁco.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a) V, V e F.
b) V, F e F.
c) F, V e V.

d) F, F e V.
e) V, F e V.

2ª QUESTÃO
A construção linguística “Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé” (linha 1) contempla
I- uma declaração que faz referência a segmentos do texto anteriormente citados.
II- um discurso progressivo evidenciado por termos da mesma cadeia semântica.
III- um recurso discursivo que contradiz a temática realçada no texto.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a) II.
b) I e III.
c) I.

d) II e III.
e) I e II.

3ª QUESTÃO
No decorrer do texto, ao utilizar os termos “A palavra certa [...]” (linha 2), “Ou o discurso equivocado [...]” (linha 2), “O falar
pausado[...]” (linha 3), “O calar súbito[...]” (linha 3), o autor enfatiza uma
a)
b)
c)
d)
e)

ordenação gradual de ideias relatadas em diferentes momentos, de forma desconexa.
repetição de termos coesos que destacam uma relação inadequada entre os segmentos do texto.
progressão discursiva por meio da reiteração de recursos semânticos como mecanismo de coesão e coerência textuais.
redundância que contraria o princípio da textualidade, embora se observe articulação discursiva.
sequenciação de formas remissivas que se contrapõem e delimitam o texto como uma unidade de sentido.

4ª QUESTÃO
Avalie as proposições, abaixo, e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, considerando que, no decorrer do texto, a expressão
“Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo” (linha 4)
( ) compõe o repertório da variedade linguística, sendo reconhecido como uma expressão idiomática.
( ) constitui um jargão comumente utilizado por determinados grupos proﬁssionais.
( ) integra o conjunto discursivo da variação de registro, apresentando marcas da linguagem popular.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:
a) V, F e V.
b) F, V e V.
c) V, F e F.

d) F, F e V.
e) V, V e F.
PÁGINA 03

P MA 2 0 2 1 -

F I S I OT E RAP E UT A

5ª QUESTÃO
No fragmento do texto “Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente” (linha 5), o termo
I- “Tudo” implica numa aﬁrmação de caráter genérico e abrangente.
II- “quando” remete a um efeito de sentido temporal com intenção de persuasão.
III- “honestamente” pode ser substituído por “de forma honesta” sem prejuízo semântico/sintático.
É CORRETO o que se aﬁrma em:
a)
b)
c)
d)
e)

III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
II apenas.
I, II e III.

6ª QUESTÃO
Leia a Piada e avalie as proposições que seguem.

- Pai! O professor baixou a nota da minha redação porque usei “mormente”, em vez de “sobretudo”.
- Bem feito! Eu lhe disse para não sair desprotegido nesse tempo frio!
Fonte: VIANA, Chico. Escrever é sobretudo Comunicar. Piadas Linguísticas. Mundo Texto. Consulta à internet. Acesso em
12/09/2020.

I- O diálogo acima promove uma confusão de sentido sobre os termos “mormente” e “sobretudo”.
II- O humor do texto se estabelece em consequência do uso de duas palavras parônimas.
III- A ambiguidade que causou o efeito humorístico, além do sentido de “mormente”, é observada também, pela polissemia do termo
“usar”.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I e II.
I.
II e III.
III.

Leia o Texto 02 e responda da 7ª a 10ª questão.
Texto 02 - Flores trocam de cor para se adaptar às mudanças do clima
1
2
3
4
5
6

Como alguém que passa ﬁltro solar em dias mais quentes, ﬂores reforçaram sua cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo
das últimas décadas. É o que mostra um estudo americano que analisou 1.238 ﬂores de 42 espécies, coletadas de 1941 a 2017 na
América do Norte, Europa e Austrália. A pesquisa descobriu que, em resposta ao aumento das temperaturas e às variações na camada
de ozônio, plantas aumentaram, em média, 2% ao ano a quantidade de pigmentos ultravioleta que carregavam em suas pétalas.
Invisíveis ao olho humano, mas ﬂagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de protetor solar,
evitando danos ao pólen.
Fonte: Revista Superinteressante. Sessão Fatos. São Paulo: Abril. Edição 420, ano 34, nº 10. Outubro/2020, p.15.

7ª QUESTÃO
O termo “para” no título do texto foi usado no sentido de
a)
b)
c)
d)
e)

mostrar movimento em direção ao surgimento de polinizadores nas espécies.
introduzir complemento que se refere à mudança do clima.
indicar ponto de referência temporal em relação aos pigmentos observados.
complementar a noção de ﬁnalidade em função da adaptação das ﬂores.
acrescentar informação sobre a ausência dos pólens sob efeito climático.
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8ª QUESTÃO
Em relação à composição discursiva do texto, o autor emprega procedimentos argumentativos para
I- convencer o leitor a reﬂetir sobre descobertas cientíﬁcas, por meio da citação de resultados de pesquisa.
II- mostrar e dar credibilidade à temática pela explicitação de termos e dados estatísticos comprobatórios.
III- revelar informações sobre determinadas espécies de plantas que respondem de forma imprecisa aos raios ultravioletas.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

II.
I e II.
II e III.
I.
I e III.

9ª QUESTÃO
O termo em destaque, no fragmento do texto “Como alguém que passa ﬁltro solar em dias mais quentes, ﬂores reforçaram sua
cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo das últimas décadas.” (linhas 1-2),
a)
b)
c)
d)
e)

apresenta uma oposição que evidencia o período em que as ﬂores respondem "contra a radiação do Sol".
anuncia a progressividade do discurso e esclarece sobre os "dias mais quentes".
indica um marco temporal e conﬁrma de modo conclusivo que as "ﬂores reforçaram sua cobertura natural".
revela um paradoxo, tendo em vista que provoca efeito de sentido sobre o uso de "ﬁltro solar".
estabelece uma retiﬁcação do que foi exposto e informa sobre as ﬂores e "a radiação do Sol".

10ª QUESTÃO
No enunciado “Invisíveis ao olho humano, mas ﬂagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de
protetor solar, evitando danos ao pólen.” (linhas 5-6), o termo "também"
I- estabelece uma relação de comparação entre dois segmentos do texto.
II- indica uma vinculação de acréscimo com sentido argumentativo.
III- atribui destaque para causar ênfase à temática exposta.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em
a)
b)
c)
d)
e)

II.
II e III.
I.
I e II.
III.

Leia o Texto 03 e responda da 11ª a 15ª questão.
Texto 03 - Sherazade
[...]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Possuidora de uma beleza incomum, não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu
o tirano, mas pela fascinante destreza para triunfar sobre o esquecimento e remover os sedimentos da memória,
o que levaria seus sucessores, ao resgatarem suas histórias em caracteres poliglotas, a declarar que escrever é
recordar. Para esse ﬁm suas palavras vertiam em manuscritos, para ﬁxar as folhas de um embelezamento que
começava a se apagar na voz de rapsodos ou repetidores que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos
roteiros homéricos.
Dominava a entonação, as cadências e as vastas e complicadas metáforas que costumam enfeitiçar os amantes
das histórias fantásticas. Sua voz era um ﬁo entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos
rawis1 nos bazares, nas cafeterias e nos salões em que os homens do leste islâmico gastavam suas tardes
cultivando, do paladar ao ouvido, o deleite de seus sentidos, quando o islã era sinônimo de beleza e de prazer.
Real ou ﬁctícia, deusa ou heroína noturna que triunfa sobre o poder e sobre a morte, Sherazade é a voz
fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra.
_____
1. Na tradição árabe, o contador de histórias que se apresenta nos bazares e casbás é chamado rawi (aquele que
acalma a sede). [N. de T]
Fonte: ROBLES Martha. Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos. São Paulo: Aleph. 2019, p. 204.
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11ª QUESTÃO
Na construção do enunciado “não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu o tirano” (linhas 1-2), o
emprego do termo "nem"
I- marca uma relação de adição entre os segmentos "juventude" e "harmonia das formas" que caracterizam a bela Sherazade.
II- reforça uma declaração de equivalência entre duas particularidades que se alternam para conﬁgurar "a destreza de Sherazade".
III- indica a unidade de negação que estabelece a união entre os termos "juventude" e "harmonia".
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.

c) III.
d) II e III.

e) I.

12ª QUESTÃO
O fragmento do texto "Para esse ﬁm suas palavras vertiam em manuscritos [...]" (linha 4) apresenta uma
a)
b)
c)
d)
e)

relação de termos que servem de elos de referenciação de causalidade.
recorrência de palavras que caracterizam as escritas de Sherazade.
referência ao resgate das histórias contadas por Sherazade enfatizada pelo uso de "Para esse ﬁm".
substituição de enunciados anteriormente descritos e ﬁxados na memória dos "sucessores".
imprecisão de forma genérica sobre os manuscritos mencionados nas histórias.

13ª QUESTÃO
Em “[...] que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos roteiros homéricos.” (linhas 5-6) o termo em destaque “ao modo” pode
ser substituído sem prejudicar o sentido do enunciado por
a)
b)
c)
d)
e)

à maneira.
de certa forma.
ao mesmo tempo.
acima.
apesar.

14ª QUESTÃO
No fragmento do texto "Sua voz era um ﬁo entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos rawis [...]" (linhas 8-9) o
enunciado em destaque foi empregado para
a)
b)
c)
d)
e)

indicar palavras com sentidos opostos, mas que se fundem no mesmo enunciado.
realçar o contraste de sentidos em relação à comparação entre "voz" e "ﬁo".
se referir à substituição de um termo por outro destacado na relação de interdependência.
estabelecer relação lógico-semântica resultante do sentido ﬁgurado entre "voz" e "ﬁo".
enfatizar o tom irônico que evidencia a relação de intersecção entre "voz" e "ﬁo".

15ª QUESTÃO
Na composição do enunciado "Sherazade é a voz fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra." (linhas
11-12) a autora
a)
b)
c)
d)
e)

descreve com ﬁdelidade as características da "voz fundadora da literatura".
exalta a habilidade literária de Sherazade.
informa os efeitos de sentidos "da arte da palavra".
realça com precisão linguística a intencionalidade discursiva de Sherazade.
narra com detalhes o estilo metafórico de Sherazade.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere os conjuntos A = {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, ...} e C = {0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ...}. Qual a alternativa
CORRETA?
B está contido em C
O conjunto obtido pela interseção entre os conjuntos A e B é {2}
O conjunto obtido pela interseção entre B e C é o conjunto vazio
O conjunto obtido pela interseção entre A e B é o conjunto vazio
A B=C
∩

a)
b)
c)
d)
e)

17ª QUESTÃO

Uma sala de aula possui x+2 alunos homens e 2/3 dos alunos são mulheres. Sabendo que a sala possui 60 alunos, qual
o valor de x-5?
a)
b)
c)
d)
e)

20
15
18
13
10

18ª QUESTÃO
Quantos retângulos e quadrados existem na ﬁgura abaixo?

a)
b)
c)
d)
e)

10
16
13
17
14

19ª QUESTÃO
Qual das alternativas abaixo apresenta uma aﬁrmação equivalente à aﬁrmação “Se dirijo embriagado, perderei a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.”?
a)
b)
c)
d)
e)

Dirijo embriagado e levarei multa no valor de R$ 2.934,70, mas não perderei a CNH por 12 meses.
Se perdi a CNH por 12 meses e levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.
Se não perdi a CNH por 12 meses ou não levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.
Dirijo embriagado e perderei a CNH por 12 meses, mas não levarei multa no valor de R$ 2.934,70.
Não dirijo embriagado ou perderei a CNH por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.
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20ª QUESTÃO

23ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de

O que deve vir no lugar das interrogações (??) na seguinte

cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

sequência de letras, com base na ordem alfabética em português
vigente?
CH

GL

KP

OT

??

a) TW
b) SY
a) VVFF

c) SX

b) VVVV

d) TX

c) VVVF

e) YZ

d) VFFF
e) FFFF

24ª QUESTÃO
Quatro amigos (João, Maria, Lucas e Bianca) ﬁzeram uma

21ª QUESTÃO

aposta. Ganharia a aposta aquele que vencesse uma corrida de

Sendo A, B, C e D proposições falsas, qual o valor lógico da

Kart entre os quatro. Sabe-se que:

proposição E abaixo?
· Bianca terminou a corrida depois de Lucas.
E : { [ ( A → B ) ↔ ∼ C ] ∨ D } ∨ ∼ ( A → ∼ D )?

· João chegou antes que Maria.
· Maria chegou depois que Lucas.

a) E não tem valor lógico
b) Falso

De acordo com as informações acima, pode-se concluir

c) Não é possível determinar o valor lógico de E

logicamente que:

d) Verdadeiro
e) E é verdadeiro e falso

a) Lucas não chegou em primeiro lugar na corrida
b) Maria chegou em último lugar na corrida

22ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das equivalências lógicas

a seguir com

c) Lucas foi o primeiro colocado na corrida
d) João foi o primeiro colocado na corrida

(V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

e) Bianca não foi a primeira colocada na corrida

25ª QUESTÃO
Qual das alternativas abaixo NÃO é uma equivalência lógica da
proposição a seguir?
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de

A→ ~ ( B ↔ C )

preenchimento dos parênteses.
a) FVVV

a) [ ( B ˄ C ) ˅ ( C ˄ ~ B ) ] ˅ A

b) VFVV

b) [ ( B ˄ ~ C ) ˅ ( C ˄ ~ B ) ] ˅ ~ A

c) VVFV

c) ( B ↔ C ) → ~A

d) VVVF

d) ~A ˅ ~( B ↔ C )

e) FVFV

e) ~ ( A ˄ ( B ↔ C ) )
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em relação à colocação dos eletrodos utilizados na Estimulação
Elétrica Transcutânea.
( ) É considerada forma de colocação linear, quando o eletrodo é colocado na forma distal e proximal, assim como em sítios
referentes aos “pontos-gatilho” ou raízes nervosas relacionadas à dor.
( ) É considerada colocação em sítios não-relacionados, quando acontece através de estimulação de regiões superﬁciais dos nervos
medianos, ulnar e ciático.
( ) É considerada do tipo transcraniana, quando os eletrodos são colocados atrás da orelha e imediatamente acima do processo
mastoide.
( ) É considerada na região cervical alta, quando a estimulação ocorre na região de ambas as fossas temporais.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, V e F.
V, F, F e F.
F, V, F e F.
V, V, F e F.
V, F, V e F.

27ª QUESTÃO
As propriedades singulares da água e da imersão apresentam implicações ﬁsiológicas profundas na aplicação do exercício terapêutico.
Para utilizar a água de modo eﬁciente, o ﬁsioterapeuta precisa ter uma compreensão básica sobre o signiﬁcado clínico das propriedades
estáticas e dinâmicas da água no que se refere a como elas afetam a imersão humana e o exercício. Dentre essas propriedades, a
CORRETA é:
a) Tensão superﬁcial. Considerada a força ascendente que trabalha em oposição à gravidade, permitindo que o proﬁssional tenha
acesso tridimensional ao paciente.
b) Viscosidade. Deﬁnida como o atrito que ocorre entre as moléculas de líquido resultando em resistência do ﬂuxo, criando resistência
a todos os movimentos.
c) Hidromecânica. Ocorre quando à medida que a velocidade do movimento da água aumenta, a resistência ao movimento diminui.
d) Flutuabilidade. Quando a superfície de um líquido age como uma membrana sob tensão, retirando, de forma relativa, o peso do
paciente e a carga das articulações.
e) Pressão hidrostática. É a pressão exercida sobre os objetos imersos, e a pressão aumentada induz à bradicardia, aumenta o edema e
induz direcionamento do ﬂuxo periférico para o ﬂuxo sanguíneo central.
28ª QUESTÃO
O tratamento ﬁsioterapêutico no pós-cirúrgico de reparo, reinserção, reconstrução, estabilização ou transferência de tecidos moles
deve ser considerado o mais breve possível. Em todos os casos, o ﬁsioterapeuta precisa observar os efeitos da imobilização, bem como
as características de cicatrização dos tecidos moles envolvidos ao elaborar um programa de exercícios pós-operatórios.
Atente às aﬁrmações abaixo acerca deste tratamento e em seguida responda o que se pede.
Nas cirurgias de reparo muscular após uma laceração grave, o paciente pode alcançar um resultado mais satisfatório com o reparo
tardio, depois que os sintomas agudos tiverem diminuído.
II- O tratamento pós-operatório de reparo muscular envolve exercícios resistidos com baixa carga e altas repetições que são
lentamente progredidos, de forma gradual.
III- No tratamento pós-operatório de reparo de tendão a descarga de peso pode ﬁcar restrita, e atividades de levantamento de objetos
pesados são contraindicadas por até 2 a 4 semanas depois de um reparo de membro superior.
IV- No tratamento pós-operatório artroscópico os exercícios de amplitude de movimento (ADM) passivos ou assistidos e isométricos
intermitentes leves são iniciados 72 horas após a cirurgia.
I-

É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e II.
II, III e IV.
III e IV.
I, III e IV.
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29ª QUESTÃO
A paralisia cerebral é um termo usado para descrever um amplo espectro da incapacidade motora, não progressiva, que ocorre no
cérebro antes, durante ou logo após o nascimento. Qual a alternativa que corresponde a resposta CORRETA sobre os tipos de paralisia
cerebral?
a) A paralisia cerebral coreoatetósica apresenta espasmos de contração intermitente, sendo causada por lesão no globo pálido.
b) A paralisia cerebral espástica é caracterizada pelo aumento dos reﬂexos tendinosos profundos, causada pelo traumatismo do
motoneurônio inferior do córtex.
c) A paralisia cerebral atáxica tem como características movimentos de contração lentos, causados pela lesão no núcleo caudado.
d) A paralisia cerebral espástica é caracterizada por um aumento da resistência ao estiramento que pode diminuir abruptamente,
causada pelo traumatismo do motoneurônio superior do córtex.
e) A paralisia cerebral distônica apresenta movimentos rápidos, involuntários, presentes no repouso e a lesão comumente é
encontrada no núcleo caudado.
30ª QUESTÃO
A avaliação do ombro consiste, além de outras estratégias de avaliação, de testes especíﬁcos relacionados a determinadas patologias.
Tais testes, quando aplicados de forma adequada, ajudam na determinação do diagnóstico. Alguns deles são:
Teste de Patte ou teste da “cancela”: avalia a função do subescapular por meio da rotação lateral do braço com o ombro abduzido a
90°.
II- Teste de Jobe: é utilizado para identiﬁcar a instabilidade posterior do ombro.
III- Teste de Fukuda: é utilizado para testar o músculo supraespinhal.
IV- Teste de O´Brien: neste teste avalia-se o complexo bíceps-labral superior.
I-

Sobre os testes, é CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
III e IV.
I e II.

31ª QUESTÃO
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma afecção reumática, autoimune, sendo caracterizada por períodos de exacerbação e de
remissão. Podem fazer parte das manifestações clínicas do LES:
a)
b)
c)
d)
e)

Síndrome de Felty, vasculite e eritema.
Fadiga, letargia, artrite migratória não erosiva, pericardite e Fenômeno de Raynaud.
Alveolite, eritema, amiloidose e fadiga.
Anemia normocrômica, epistaxe, vasculite e edema.
Amiloidose, eritema e Fenômeno de Raynaud.

32ª QUESTÃO
Os indivíduos vítimas de lesões causadas por queimaduras necessitam de atendimento emergencial com cuidados e tratamento
intensivo por proﬁssionais capacitados e qualiﬁcados, que devem contribuir na identiﬁcação dos aspectos epidemiológicos e clínicos
na elaboração dos protocolos institucionais que assegurem uma assistência eﬁcaz e com qualidade. Mediante isso, é CORRETO
aﬁrmar em situações de lesão por inalação de fumaça:
a) Nas lesões de vias aéreas superiores pode haver alteração mecânica, como a redução da expansibilidade torácica, acarretando
aumento dos volumes e capacidades pulmonares e aumento à predisposição a quadros infecciosos, como a pneumonia, principal
fator responsável por óbitos nesses pacientes.
b) Avaliação da hipóxia tecidual deve ser guiada apenas pela cianose, pressão parcial de oxigênio (PaO2) e oximetria de pulso que
podem estar normais mesmo em concentrações elevadas de carboxi-hemoglibina.
c) As alterações anatômicas evidenciadas pelo exame broncoscópico procedem as alterações na troca gasosa e, mais ainda, as
alterações radiológicas.
d) Sabendo-se que o paciente grande queimado, em sua maioria, evolui com lesão pulmonar, o tratamento desses pacientes consiste
basicamente em estabilidade hemodinâmica, com hidratação vigorosa, curativos, antibioticoterapia, não sendo necessário o
suporte ventilatório.
e) Deve-se realizar gasometria arterial, dosagem da concentração de carboxi-hemoglobina e lactato sérico, se houver suspeita de
lesão inalatória por fumaça.
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33ª QUESTÃO
As quedas são eventos frequentes entre indivíduos idosos. Sua ocorrência implica em riscos importantes de perda de autonomia para os
mais velhos. Por outro lado, anteriormente à ocorrência da queda, se faz necessária a compreensão do processo da marcha no indivíduo
idoso e suas alterações, as quais abrangem.
a)
b)
c)
d)
e)

As alterações sensoriais, principalmente no tocante à acuidade visual e à sensibilidade plantar.
Apoio bipedal diminuído nos indivíduos mais velhos.
Perda do balanço normal dos braços, aumento da rotação pélvica e do joelho, cadência diminuída.
A ﬂexão plantar está diminuída na fase ﬁnal de balanço.
Passos mais compridos entre os indivíduos mais velhos.

34ª QUESTÃO
Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em relação ao programa de reabilitação cardiovascular.
( ) As contraindicações absolutas à realização do exercício físico no programa de reabilitação cardiovascular incluem angina
instável, tromboﬂebite, embolia recente e infecção sistêmica aguda.
( ) As indicações à realização do exercício físico no programa de reabilitação cardiovascular incluem angina estável,
miocardiopatias, angioplastia coronária e bloqueio AV de 3º grau sem marca-passo.
( ) Os seguintes itens fazem parte da estratiﬁcação de baixo risco para inclusão de pacientes na reabilitação cardiovascular: a
ausência de queda da PA durante o exercício físico e ausência de ectopias ventriculares complexas.
( ) Os seguintes itens fazem parte da estratiﬁcação de risco moderado para inclusão de pacientes na reabilitação cardiovascular: os
sinais e sintomas de insuﬁciência cardíaca congestiva e ectopias ventriculares complexas.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a) F, V, F e F.
b) V, F, F e V.

c) F, V, V e F.
d) V, F, F e F.

e) V, V, V e F.

35ª QUESTÃO
Leia atentamente as deﬁnições correspondentes às estratégias/recursos de avaliação respiratória descritos a seguir. Em seguida
responda o que se pede.
I- Ventilometria: mensuração dos volumes pulmonares que incluem o volume-minuto, o volume-corrente e a capacidade vital.
II- Oximetria: consiste na leitura e exibição dos valores numéricos da concentração de CO2 exalado em cada ciclo respiratório.
III- Capnograﬁa: fornece leitura da saturação do sangue avaliando o comportamento de absorção da oxi-hemoglobina e deoxihemoglobina em relação aos comprometimentos de luz vermelha e infravermelha emitidos por ele.
IV- Capnometria: corresponde ao registro gráﬁco não invasivo, de monitorização do dióxido de carbono exalado em pacientes
adaptados à prótese ventilatória.
V- Manovacuometria: avaliação não invasiva para quantiﬁcar a força dos músculos respiratórios em indivíduos saudáveis de idades
variadas e em pacientes com distúrbios de diferentes origens.
É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a) I, II, III e IV.
b) I, IV e V.

c) I e V.
d) II, III, IV e V.

e) II, III e IV.

36ª QUESTÃO
A atuação ﬁsioterapêutica na incontinência urinária por meio da reeducação do assoalho pélvico tem como função melhorar a força de
contração das ﬁbras musculares. A ﬁsioterapia proporciona reeducação perineal e abdominal, conjuntamente com um rearranjo da
estática lombopélvica. Avalie as proposições que se seguem:
A eletroestimulação vaginal é muito usada como tratamento complementar à cinesioterapia, principalmente quando a avaliação
da força de contração do músculo for menor que 3. As correntes podem ser alternadas bipolar e interferenciais. Deve-se usar
frequência abaixo de 15Hz.
II- A cinesioterapia é imprescindível e o protocolo dos exercícios de Kegel pode ser utilizado. Deve-se incluir os exercícios
domiciliares, porém apenas após a conscientização dos grupos musculares envolvidos.
III- O cone vaginal proporciona um biofeedback tátil e cinestésico, levando o assoalho pélvico a se contrair de forma reﬂexa na
tentativa de retê-lo. Sua forma e pesos diferem entre si e tem indicação de uso diário durante 30 minutos.
I-

É CORRETO o que se aﬁrma em:
a) II e III apenas.
b) I e II apenas.

c) II apenas.
d) I e III apenas.
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37ª QUESTÃO
As mudanças que ocorrem no decorrer da gestação são diversas, em particular há a necessidade de uma adaptação ﬁsiológica ímpar,
tudo para o bem estar materno e fetal. Seguindo-se essa aﬁrmação, avalie as proposições que se seguem sobre as adaptações
ﬁsiológicas da gestação:
Sobre o sistema endócrino, tem-se o estrogênio, progesterona, relaxina, lactogênio placentário humano e gonadotroﬁna coriônica
humana agindo em momentos especíﬁcos na manutenção da gravidez.
II- Em relação ao sistema gastrointestinal tem-se gengivas hiperemiadas e amolecidas, salivação excessiva, estômago deslocado,
aumento do ﬂuxo nas anastomoses portossistêmicas e possibilidade de pirose.
III- Sobre o sistema urinário, há uma diminuição da hemodinâmica renal e frequência da ﬁltração glomerular e plasmática aumenta
aproximadamente 50%.
I-

Está CORRETO o que se aﬁrma em:
a) I e III apenas.
b) II e III apenas.
c) I e II apenas.

d) I, II e III.
e) II apenas.

38ª QUESTÃO
Ir além do ambiente da Unidade Básica de Saúde no trabalho rotineiro do Fisioterapeuta e de toda equipe multidisciplinar é de suma
importância para potencializar os resultados na atenção básica, reiterando a multiplicabilidade das ações. Para isso, os modos de
trabalho são dos mais diversos, conforme listados a seguir, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Rastreios epidemiológicos, associados ações práticas e educativas.
Grupos operativos de meditação, automassagem, Yoga, Lian Gong.
Palestras com distribuição de folders/panﬂetos.
Grupos operativos de caminhada, ciclismo, hidroginástica.
Trabalhar com adscrição de famílias em base geográﬁca deﬁnida, a micro área.

39ª QUESTÃO
Na perspectiva de implantar um protocolo de atendimento da Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde (APS), se faz importante
conhecer a comunidade e traçar ﬂuxogramas que facilitem o atendimento e também o encaminhamento do usuário. Analise as
aﬁrmações que se seguem:
A criação de protocolos de atendimento ﬁsioterapêutico na APS a partir do acolhimento deve ser baseada na formação do gestor
do local.
II- Nos atendimentos ambulatoriais, a atuação ﬁsioterapêutica seria voltada para orientações quanto a manobras terapêuticas e/ou
hábitos a serem adotados pelos pacientes ou responsáveis a ﬁm de tratar a disfunção e prevenir complicações.
III- Nas situações em que a Unidade Básica de Saúde (UBS) apresenta diversos usuários com patologia e sintomatologia comum não
é interessante a estimulação de formação de grupos terapêuticos de acompanhamento.
IV- Em situações mais complexas, o ﬁsioterapeuta pode encaminhar o usuário para um atendimento mais especializado com
acompanhamento proﬁssional presencial e um grande leque de recursos terapêuticos.
I-

É CORRETO o que se aﬁrma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

II e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.
I e III.
I, II e III.

40ª QUESTÃO
Quanto ao Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, constituem-se deveres fundamentais dos ﬁsioterapeutas relacionados à
assistência ao cliente/paciente/usuário:
Abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a tratamento, sem a garantia de continuidade de assistência.
Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eﬁcácia não seja comprovada.
Prescrever tratamento ﬁsioterapêutico sem realização de consulta.
Inserir em anúncio ou divulgação proﬁssional, bem como expor em seu local de atendimento/trabalho, nome, iniciais de nomes,
endereço, fotograﬁa, inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e posteriores ao tratamento realizado.
e) Respeitar o princípio bioético de autonomia, beneﬁcência e não maleﬁcência do cliente/paciente/usuário de decidir sobre a sua
pessoa e seu bem estar.
a)
b)
c)
d)
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