Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

PROVA
Cargo: Fisioterapeuta
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 21/2021 - FSPSS
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA
1) De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos casos nos
textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar possíveis ambiguidades.
Alterações foram feitas em algumas frases do texto e encontram-se entre parênteses. Assinale aquela que não
está de acordo com a norma culta:
a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que (a qual) diz: nós somos diferentes e
temos biografia...
b) Da operação consistente de um sistema que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...
c) Todas as sociedades que (pelas quais) passaram por uma aguda transformação no sentido de maior igualdade...
d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu.
2) Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri.
Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade,
três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade
dos cidadãos. (Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)
A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de:
a) causalidade.
b) concessão.
c) comparação.
d) alternância.
3) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
Alguns cortes são ______________, porém outros são tão ________ que as pomadas são __________.
a) superficials - grandões - inútis
b) superficials - grandãos - inúteis
c) superficiais - grandães - inútels
d) superficiais - grandões – inúteis
4) Em se tratando da Sintaxe da Língua Portuguesa, analise as orações seguintes e
Indique a alternativa que contém a correta classificação da oração sublinhada.
a) Ela não apenas canta, mas também faz belas composições. (Oração Coordenada
Sindética Adversativa)
b) O preço da carne aumenta à medida que esse alimento falta nos mercados.
(Oração Subordinada Adverbial Consecutiva)
c) Em entrevista ao jornal local, disseram que haviam perdido tudo na enchente.
(Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta)
d) Embora não perdesse nenhum jogo, o time foi desclassificado da competição
Internacional. (Oração Subordinada Adverbial Concessiva)
5) As regras da Nova Ortografia - que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 2016 trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as orientações de
uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma grafia "antiga" não aceita pela nova regra:
a) Super-moderno
b) Hiperautoritário
c) Superamigável
d) Hiper-racional

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6) Em relação ao conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta.
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a) O princípio da integralidade da assistência é entendido como a garantia de acesso às ações preventivas para
toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
b) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades significa que as ações de saúde devem
ser centradas no tratamento de doenças infectocontagiosas.
c) A execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de responsabilidade exclusiva da
direção nacional do Sistema Único de Saúde, não podendo ser complementada pelos estados e municípios.
d) O controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde, está incluído dentro do conceito de
vigilância sanitária.
7) Conforme a Lei Federal nº 8.080 de 1990, é competência da direção municipal do
Sistema de Saúde (SUS), EXCETO:
a) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e
serviços de consumo e uso humano.
b) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
c) formar consórcios administrativos intermunicipais.
d) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e
atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las.
8) É um conjunto de reformas institucionais do SUS acordado entre as três esferas de gestão (União, Estados e
Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar
maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde, redefinindo as responsabilidades de
cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. O presente
conceito é denominado de:
a) Pacto pela Saúde
b) Proad-SUS
c) Política Nacional de Atenção Básica
d) Programa Mais Médicos
9) São doenças de notificação compulsória, EXCETO:
a) Antraz.
b) Botulismo.
c) Cólera.
d) Diarréia.
10) Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e condicionantes diversas situações econômicas,
culturais, ecológicas, psicossociais e biológicas. A compreensão desses determinantes e condicionantes é
importante para o planejamento de ações de prevenção e controle dos agravos com potencial endêmico e
epidêmico. Em relação aos determinantes, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Econômicos.
2. Biológicos.
3. Psicossociais.
( ) Indivíduos suscetíveis, mutação do agente infeccioso e transmissibilidade do agente.
( ) Uso de drogas, ausência de atividades e locais para lazer.
( ) Privações resultando em habitações precárias, falta de saneamento básico e de água tratada e ocupação do
território de forma desordenada.
A sequência está correta em
a) 3, 2, 1.
b) 1, 2, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 3, 1, 2

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Sobre as diferentes formas da Espinha Bífida, associe a numeração de 1 a 3, de acordo com os parêntese:
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(1) Espinha bífida oculta.
(2) Meningocele.
(3) Mielomeningocele
( ) Além das meninges, a medula e alguns nervos também estão expostos nas costas do bebê.
( ) É assintomática.
( ) Em que somente as meninges da coluna nascem expostas.
A sequência CORRETA é:
a) 3 – 1 – 2.
b) 1 – 2 – 3.
c) 2 – 3 – 1.
d) 1 – 3 – 2.
12) O fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratória, neonatologia ou intensivista é capacitado para:
I. Facilitar e melhorar a ventilação alveolar do prematuro, a partir da avaliação do estado geral do recém-nascido,
das análises dos parâmetros ventilatórios e exames complementares (raio-X de tórax e gasometria arterial).
II. Planejar e atuar com técnicas que promovam a reexpansão das unidades alveolares previamente fechadas, a
fim de minimizar o tempo de ventilação mecânica e de internação na UTIN, além da morbidade associada a estes
fatores, averiguando sempre o risco-benefício do tempo de manipulação.
III. Através da fisioterapia, promover a diminuição dos sinais do desconforto respiratório e suas complicações,
através da drenagem das secreções dos pulmões e a melhora da ventilação, prevenindo e revertendo atelectasias,
hipóxia, hipercapnia, com manutenção da permeabilidade do sistema cardiorrespiratório.
IV. Aperfeiçoar a função respiratória através da manutenção das vias aéreas permeáveis, favorecendo as trocas
gasosas e uma adequada relação ventilação-perfusão.
Estão CORRETAS:
a) I e II apenas.
b) III e IV apenas.
c) I, II e III apenas.
d) I, II, III e IV.
13) O paciente J.H.L., 60 anos, com diagnóstico de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), foi internado
por uma exacerbação da doença. No momento, está de alta e foi encaminhado ao fisioterapeuta com a seguinte
informação espirométrica: VEF1/CVF < 70% após uso de broncodilatador e VEF1 = 45% do previsto. Em que
estadiamento da doença, esse paciente se enquadra?
a) Doença muito leve
b) Doença leve
c) Doença moderada
d) Doença grave
14) A espondilólise é caracterizada por um defeito na porção interarticular do istmo, chamada parte interarticular,
que separa o arco neural em dois segmentos. Sobre as causas prováveis dessa patologia, assinale a alternativa
INCORRETA
a) Incidência predominante no sexo feminino
b) Traumas, levando à fratura de caráter agudo da parte intervertebral.
c) Defeito fibroso adquirido.
d) Caráter congênito.
15) Dos músculos abaixo relacionados, qual NÃO tem importância crucial na estabilidade dinâmica da
articulação glenoumeral?
a) Serrátil anterior.
b) Supraespinhoso.
c) Deltoide.
d) Redondo menor.
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16) A eletroterapia faz parte dos recursos utilizados pelo fisioterapeuta a fim de alcançar diversos objetivos,
como promover analgesia. Dentre os tipos de eletroestimulação, um dos mais usados na prática clínica é a
Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS). A TENS é uma corrente
a) de média frequência.
b) de alta frequência.
c) de baixa frequência.
d) térmica superficial.
17) As lesões de ligamento colateral lateral do tornozelo ocorrem em atividades que exigem mudanças de
direção rápidas, sobretudo quando realizadas em superfícies irregulares. O mecanismo usual de lesão do
ligamento colateral lateral do tornozelo é:
a) Eversão combinada a uma flexão plantar danificando o ligamento talofibular posterior e seguido do ligamento
calcaneofibular.
b) Inversão combinada a uma flexão plantar danificando o ligamento talofibular anterior e seguido do ligamento
calcaneofibular.
c) Inversão combinada a uma extensão plantar danificando o ligamento talofibular posterior.
d) Eversão combinado a uma extensão plantar danificando o ligamento talofibular anterior e seguido do ligamento
calcaneofibular.
18) A fisioterapia pediátrica é uma especialidade da fisioterapia que trata de recém-nascidos e crianças até o
período da puberdade. Ela atua no tratamento de desordens multifatoriais, causadas por patologias congênitas
ou adquiridas, nascimento prematuro ou alterações genéticas. Entre os principais problemas que necessitam do
trabalho de um fisioterapeuta pediátrico, estão:
I. Paralisia cerebral.
II. Espinha bífida.
III. Distrofia Muscular de Duchenne.
IV. Síndrome de Down.
V. Doenças respiratórias.
Estão CORRETAS:
a) I, II e III apenas.
b) II, III e IV apenas.
c) III, IV e V apenas.
d) I, II, III, IV e V.
19) Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as Distrofias de Duchenne e de Becker de acordo com suas
características.
Coluna 1
1. Distrofia de Duchenne.
2. Distrofia de Becker.
Coluna 2
( ) Início tardio e os pacientes podem sobreviver até a idade adulta deambulando.
( ) Há fraqueza muscular que afeta seletivamente os músculos proximais dos membros antes que os distais.
( ) Afeta primeiro os membros inferiores antes que os superiores.
( ) Predomínio de fibras atróficas angulares dispersas, fibras hipertróficas difusas dos tipos 1 e 2 e maior
internalização de núcleo.
( ) Predomínio de tecido conjuntivo, infiltração de tecido adiposo e fibras atróficas redondas difusas. A ordem
correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 1 – 1 – 2 – 1 – 2.
b) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
c) 1 – 2 – 1 – 2 – 1.
d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.
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20) O exercício físico passou a ser recomendado como intervenção primária e secundária na prevenção da
doença arterial coronariana estável, principalmente na última década. Quanto à prescrição do exercício físico
para essa população, assinale a alternativa INCORRETA
a) A frequência de exercícios físicos recomendada é de 3-5 vezes por semana.
b) A frequência cardíaca de treinamento deve se situar entre 70 e 85% da FC (Frequência Cardíaca) máxima
obtida no teste ergométrico
c) Nos pacientes iniciantes, deverá ser usada a faixa de 50-60% da FC de reserva e 60-80% da FC de reserva
para os condicionados.
d) Os exercícios de musculação estão contraindicados nessa população.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
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