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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) Sobre as proibições contidas no Código 
de Ética e Deontologia do Fisioterapeuta, 
julgue as alternativas abaixo em Verdadeiro e 
Falso, e após assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
( ) É proibido negar a assistência ao ser 
humano ou à coletividade em caso de 
indubitável urgência. 
( ) É autorizado recomendar, prescrever 
e executar tratamento ou nele colaborar, 
quando: desnecessário; proibido por lei ou 
pela ética profissional; atentatório à moral ou 
à saúde do cliente/paciente/usuário; praticado 
sem o consentimento formal do 
cliente/paciente/usuário ou de seu 
representante legal ou responsável, quando 
se tratar de menor ou incapaz. 
( ) É proibido praticar qualquer ato que 
não esteja regulamentado pelo Conselho 
Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacionalautorizar a utilização ou não 
coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome 
ou de sociedade que seja sócio, para atos que 
impliquem na mercantilização da saúde e da 
Fisioterapia em detrimento da 
responsabilidade social e sócio-ambiental. 
( ) É autorizado divulgar, para fins de 
autopromoção, declaração, atestado, imagem 
ou carta de agradecimento emitida por 
cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em 
razão de serviço profissional prestado. 
( ) É proibido deixar de atender a 
convocação do Conselho Regional de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional à que 
pertencer ou do Conselho Federal de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 
 
(A)  A sequência correta é F, F, V, V e F.  

(B)  A sequência correta é: V, F, V, F e V. 
(C)  A sequência correta é: V, V, V, F e V. 
(D)  A sequência correta é V, V, V, V e V 
(E)  A sequência correta é F, V, F, V e F 
 
17) Sobre os honorários do fisioterapeuta 
previsto no Código de Ética e deontologia, 
assinale a alternativa correta? 
 
(A)  O fisioterapeuta poderá cobrar honorários 
de cliente/paciente/usuário em instituição que se 
destina à prestação de serviços públicos, ou 
receber remuneração de cliente/paciente/usuário 
como complemento de salários ou de honorários. 
(B)  O fisioterapeuta, na fixação de seus 
honorários, deve considerar como parâmetro 
básico o valor do mercado praticados pelos 
fisioterapeutas de sua cidade e região que 
(concorrência local). 
(C)  O fisioterapeuta poderá afixar valor de 
honorários fora do local da assistência 
fisioterapêutica, ou promover sua divulgação de 
forma incompatível com a dignidade da profissão 
ou que implique em concorrência desleal. 
(D)  O fisioterapeuta poderá deixar de cobrar 
honorários quando atender colega ou pessoa que 
viva sob a dependência econômica deste, 
ressalvado o recebimento do valor do material 
porventura despendido na prestação da 
assistência. 
(E)  O fisioterapeuta poderá obter vantagem 
pelo encaminhamento de procedimentos, pela 
comercialização de órteses ou produtos de 
qualquer natureza, cuja compra decorra da 
influência direta em virtude de sua atividade 
profissional. 
 
18) Quanto ao relacionamento do 
Fisioterapeuta com o seu cliente/paciente 
assinale a alternativa correta: 
 
(A)  O fisioterapeuta deve zelar pela provisão e 
manutenção de adequada assistência ao seu 
cliente/paciente/usuário, amparados em métodos 
e técnicas reconhecidos ou regulamentados pelo 
Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional.  
(B)  O fisioterapeuta deve se responsabilizar 
pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, 
instituir e aplicar o plano de tratamento e 
conceder alta para o cliente/paciente/usuário, ou, 
quando julgar necessário, não necessita 
encaminhar o mesmo a outro profissional.  
(C)  O fisioterapeuta deve zelar para que o 
prontuário do cliente/paciente/ usuário permaneça 
fora do alcance de estranhos à equipe de saúde 
da instituição, mesmo quando outra conduta seja 
expressamente recomendada pela direção da 
instituição.  
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(D)  O Fisioterapeuta poderá 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, 
ou qualquer outra referência que possibilite a 
identificação de cliente/paciente/usuário, salvo 
para divulgação em comunicações e eventos de 
cunho acadêmico científico, com a autorização 
formal prévia do cliente/paciente/usuário ou do 
responsável legal. 
(E)  O Fisioterapeuta deverá prestar 
assistência fisioterapêutica respeitando os 
princípios contidos no Código de ética, 
desconsiderando os princípios da bioética. 
 
19) Sobre a Política Nacional de Atenção 
Básica, publicada no ano de 2017 assinale a 
alternativa correta: 
 
(A)  A Atenção Básica será a porta secundária 
de entrada e centro de comunicação do Sistema 
único de saúde, sendo a principal porta as 
Unidades de Urgência e Emergência (UPAS), que 
coordena o cuidado e ordenadora das ações e 
serviços disponibilizados na rede.  
(B)   A Equidade é uma das Diretrizes do 
Sistema único de saúde a ser operacionalizado 
na Atenção Básica. 
(C)   A Territorialização é um Princípios do 
Sistema único de saúde a serem 
operacionalizados na Atenção Básica.  
(D)  O princípio da Universalidade poder ser 
definido como: ofertar o cuidado, reconhecendo 
as diferenças nas condições de vida e saúde e de 
acordo com as necessidades das pessoas, 
considerando que o direito à saúde passa pelas 
diferenciações sociais e deve atender à 
diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão 
baseada em idade, gênero, cor, crença, 
nacionalidade, etnia, orientação sexual, 
identidade de gênero, estado de saúde, condição 
socioeconômica, escolaridade ou limitação física, 
intelectual, funcional, entre outras, com 
estratégias que permitam minimizar 
desigualdades, evitar exclusão social de grupos 
que possam vir a sofrer estigmatização ou 
discriminação; de maneira que impacte na 
autonomia e na situação de saúde. 
(E)  A Atenção Básica é o conjunto de ações 
de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 
danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com 
equipe multiprofissional e dirigida à população em 
território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária. 
 
20) A definição a seguir diz respeito a qual 
conceito ligado aos princípios do Sistema 
único de saúde: “É o conjunto de serviços 
executados pela equipe de saúde que 
atendam às necessidades da população 
adscrita nos campos do cuidado, da 
promoção e manutenção da saúde, da 
prevenção de doenças e agravos, da cura, da 
reabilitação, redução de danos e dos cuidados 
paliativos. Inclui a responsabilização pela 
oferta de serviços em outros pontos de 
atenção à saúde e o reconhecimento 
adequado das necessidades biológicas, 
psicológicas, ambientais e sociais causadoras 
das doenças, e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão 
necessárias a estes fins, além da ampliação 
da autonomia das pessoas e coletividade”. 
 
(A)  Conceito de população adscrita.  
(B)  Conceito de cuidado centrado na pessoa. 
(C)  Conceito de Integralidade.  
(D)  Conceito de Territorialização. 
(E)  Conceito de Participação da comunidade. 
 
21) Sobre o Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (NASF), assinale a alternativa correta: 
 
(A)  O Núcleo apoio da saúde da família não 
se constitui porta de entrada do sistema para os 
usuários, mas apoio às equipes de Saúde da 
Família.  
(B)  O Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
não se vincula a um número certo de equipes de 
Saúde da Família em territórios definidos, 
conforme sua classificação, eles poderão atender 
o município de abrangência e a região. 
(C)  A equipe do Núcleo de apoio a saúde da 
família e as equipes de Saúde da Família não 
criarão espaços de discussões para gestão do 
cuidado: reuniões e atendimentos compartilhados 
constituindo processo de aprendizado coletivo. 
(D)  O Ministério da Saúde criou os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), mediante a 
Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, 
republicada em 4 de março de 2010. 
(E)   O Núcleo de apoio da saúde da família é 
composto somente pelo médico da família, 
enfermeiro e técnico de enfermagem e 
fisioterapeuta, não tendo mais nenhum 
profissional agregado a equipe. 
 
22) A definição a seguir diz respeito a qual 
modalidade do Núcleo de apoio a saúde da 
família: composto por no mínimo cinco 
profissionais com formação universitária, 
entre os seguintes: psicólogo, assistente 



6 

 

social, farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, médico ginecologista, 
profissional da educação física, médico 
homeopata, nutricionista, médico 
acupunturista, médico pediatra, médico 
psiquiatra e terapeuta ocupacional. Cada um 
desses Nasf deve estar vinculado a um 
mínimo de oito e máximo de 20 equipes de 
Saúde da Família, exceto nos estados da 
Região Norte, onde o número mínimo passa a 
ser cinco: 
 
(A)  A modalidade descrita acima é do NASF 
4. 
(B)  A modalidade descrita acima é do NASF 
3. 
(C)  A modalidade descrita acima é do NASF 
1. 
(D)  A modalidade descrita acima é do NASF 
2. 
(E)  A modalidade descrita acima é do NASF 
5. 
 
23) A discussão em equipe de casos clínicos, 
principalmente se mais complexos, é um 
recurso clínico e gerencial importantíssimo. A 
existência desse espaço de construção da 
clínica é privilegiada para o apoio matricial e, 
portanto, para o trabalho dos profissionais do 
Núcleo apoio saúde da família, sendo um 
conjunto de propostas de condutas 
terapêuticas articuladas, para um sujeito 
individual ou coletivo, resultado da discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar, com 
apoio matricial, se necessário. Geralmente é 
dedicado a situações mais complexas. Qual 
nome dado a essa discussão? 
 
(A)  O nome dado é Prevenção Secundária 
Coletiva (PSC).  
(B)  O nome dado é Prevenção Terciária 
Individual (PTI).  
(C)  O nome dado é Horizonte Clinico 
Terapêutico (HCT). 
(D)  O nome dado é Projeto Terapêutico 
Singular (PTS). 
(E)  O nome dado é Tratamento Individual (TI). 
 
24) Com alternativa no tratamento na 
Fisioterapia Respiratória, temos a CPAP 
(pressão positiva continua nas vias aéreas), 
quais os efeitos fisiológicos da aplicação do 
CPAP? 
 
(A)  OS efeitos fisiológicos do CPAP são: 
redução do débito cardíaco, redução do aporte de 
oxigênio, melhora da capacidade funcional 
residual, melhora da mecânica respiratória, e 
diminuição da sobrecarga do ventrículo direito.

  
(B)  OS efeitos fisiológicos do CPAP são: 
aumento do débito cardíaco, aumento do aporte 
de oxigênio, diminuição da capacidade funcional 
residual, redução da mecânica respiratória, e 
diminuição da sobrecarga do átrio esquerdo. 
(C)  OS efeitos fisiológicos do CPAP são: 
redução do débito cardíaco, aumento do aporte 
de oxigênio, melhora da capacidade funcional 
residual, melhora da mecânica respiratória, e 
diminuição da sobrecarga do átrio direito.  
(D)  OS efeitos fisiológicos do CPAP são: 
aumento do débito cardíaco, aumento do aporte 
de oxigênio, melhora da capacidade pulmonar 
reduzida, reduz da mecânica respiratória, e 
diminuição da sobrecarga do ventrículo esquerdo 
e direito. 
(E)  Os efeitos fisiológicos do CPAP são: 
aumento do débito cardíaco, aumento do aporte 
de oxigênio, melhora da capacidade funcional 
residual, melhora da mecânica respiratória, e 
diminuição da sobrecarga do ventrículo esquerdo.  
 
25) A Cinesioterapia é definida como a terapia 
do movimento e é designada como um 
processo terapêutico que visa a reabilitação 
funcional por meio da realização de 
movimento em geral. A descrição a seguir diz 
respeito qual tipo de exercício utilizado na 
cinesioterapia: são exercícios nos quais o 
movimento é produzido em parte por uma 
força externa, mas completado pelo uso de 
contração muscular voluntária”: 
 
(A)  A definição é do exercício passivo. 
(B)  A definição é do exercício ativo-assistido. 
(C)  A definição é do exercício excêntrico.  
(D)  A definição é do exercício resistido. 
(E)  A definição é de exercício concêntrico. 
 
26) Na avaliação do paciente neurológicos, 
utilizamos várias escalas e questionários, a 
descrição a seguir diz respeito a qual escala: 
tem como objetivo medir o grau de 
independência nas atividades de vida diária, 
observando se é necessário o auxílio de 
terceiros, e caso seja, quantifica-o, 
verificando o desempenho do indivíduo para a 
realização de um conjunto de 18 tarefas, 
referente às subescalas de autocuidado, 
controle esfincteriano, transferência, 
locomoção, comunicação e cognição social”. 
 
(A)  A definição e da Escala Braden (EB). 
(B)  A definição e da Escala Visual Analógica 
da dor (EVA). 
(C)  A definição e da Escala Independência 
Funcional (MIF). 
(D)  A definição é da Escala de Bartel (EB). 
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(E)  A definição é da Escala de Glasgow (EG). 
 
27) Sobre as Manobras de Higiene Brônquica, 
utilizadas na fisioterapia respiratória, assinale 
a alternativa correta: 
 
(A)  É um conjunto de manobras que 
favorecem a mobilização e a remoção de muco 
das vias aéreas, sendo algumas delas: drenagem 
postural, percussão ou tapotagem, compressão 
torácica, aspiração, bag squeezing e tosse. 
(B)  É um conjunto de exercícios respiratórios 
que tem como objetivo o aumento do volume e da 
capacidade pulmonar e a melhora da 
complacência e da troca gasosa, sendo algumas 
delas: exercício de expiração profunda, expiração 
abreviada, exercícios com incentivador 
respiratório, freno labial e exercício de inspiração 
máxima sustentada. 
(C)  O Threshold ®, é um instrumento que 
permite a realização da higiene brônquica, pois 
fluidifica a secreção mobilizando para as vias de 
maior calibre para realização a expulsão da 
mesma. 
(D)  A Insuflação de gás traqueal consiste em 
injetar um fluxo de gás na extremidade distal da 
traqueia, de forma continua durante o ciclo 
respiratório ou somente em uma das fases e tem 
como objetivo melhorar a troca gasosa, 
facilitando a eliminação do oxigênio. 
(E)  A única técnica de higiene brônquica que 
o fisioterapeuta utiliza é a medição da Pressão 
Inspiratória máxima (Pimáx). 
 
28) Como recurso físico no tratamento na área 
de ortopedia temos a crioterapia. Assinale a 
alternativa que contenha as palavras que 
completam a frase de forma correta: “O gelo 
atenua os sinais cardinais da 
_________________, que são dor, _________, 
_____________, aumento da temperatura e 
diminuição da função. A indicação da 
crioterapia em uma fase inflamatória está 
restrita principalmente à diminuição da dor e 
do ________________, não limitando a 
inflamação”. 
 
(A)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: inflamação, hipercapnia, 
hipoestesia e metabolismo. 
(B)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: hiperinsuflação, afasia, 
hiperemia e metabolismo. 
(C)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: inflamação, edema, disfagia e 
oxigênio. 
(D)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: inflamação, edema, hiperemia 
e metabolismo. 

(E)  As palavras que completam a frase de 
forma correta são: esterognosia, edema, 
claudicação e metabolismo. 
 
29) Para a realização do exame de estabilidade 
do quadril no lactente na fisioterapia 
pediátrica, podemos utilizar dois testes e 
manobras, qual o nome desse teste e 
manobra? 
 
(A)  Para a realização do exame de 
estabilidade do quadril no lactente utilizamos o 
Teste de saltos e jump que pertencem a um 
conjunto de testes de alto valor avaliativo, 
compostos de saltos, acelerações, 
desacelerações e mudanças de direção. São 
observados distância ou tempo na execução dos 
testes propostos, de maneira unilateral, para 
proporcionar a comparação de resultados entre 
membros. 
(B)  Para a realização do exame de 
estabilidade do quadril no lactente utilizamos o 
Teste de Barlow onde o lactente é colocado em 
decúbito dorsal sobre a maca, com os quadris e 
os joelhos mantidos em flexão de 90° graus e as 
coxas em abdução, o examinador aplica pressão 
dirigida verticalmente para baixo, em direção à 
mesa, se sentir um estalido ou sobressalto, será 
sinal de que a cabeça do fêmur escapou para 
trás, sobre as margens do acetábulo, saindo dele. 
E a compressão digital em direção ao grande 
trocanter, enquanto o quadril delicadamente 
colocado em abdução, fará a cabeça do fêmur 
voltar para o interior do acetábulo configurando a 
Manobra de Ortolani.   
(C)  Para a realização do exame de 
estabilidade do quadril no lactente utilizamos o 
Teste de Victorian institute of sport assessment – 
Patella (VISA-P) questionary é um questionário 
que avalia os sintomas e limitações funcionais 
associadas à instabilidade do quadril. A escala é 
um questionário do tipo Likert com 8 itens, no 
qual o indivíduo expressa seu grau de 
concordância com uma afirmação feita sobre os 
sintomas e a incapacidade funcional. 
(D)  Para a realização do exame de 
estabilidade do quadril no lactente utilizamos o 
Teste de Activies of daily living scale of the Knee 
outcome survey - KOS-ADLS é um questionário 
traduzido, adaptado e validado para a língua 
portuguesa, tem por objetivo avaliar os sintomas 
de pacientes portadores de instabilidade de 
quadril durante atividades de vida diária. 
(E)  Para a realização do exame de 
estabilidade do quadril no lactente utilizamos o 
Teste de Lysholm knee scoring scale que é 
questionário específico para sintomas do joelho 
traduzido e validado para a língua portuguesa 
para pacientes com instabilidade do quadril, lesão 
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do ligamento cruzado anterior, condromalácia ou 
artrose do quadril. 
 
30) Assinale a alternativa que contenha a 
descrição do ângulo de Charpy que define o 
tórax em brevilíneo: 
 
(A)  O tórax brevilíneo, possui o ângulo de 
Charpy menor que 90°. 
(B)  O tórax brevilíneo, possui o ângulo de 
Charpy maior que 180°. 
(C)  O tórax brevilíneo, possui o ângulo de 
Charpy igual a 90°. 
(D)  O tórax brevilíneo, possui o ângulo de 
Charpy menos que 50°. 
(E)  O tórax brevilíneo, possui o ângulo de 
Charpy maior que 90°. 


