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questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
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este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
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• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15- O líquido sinovial é essencialmente um dialisato de plasma
sangüíneo com a adição de proteínas e mucopolissacarídeo – o
ácido hialurônico. A entrada de proteínas é regulada pela
membrana sinovial e a secreção de hialuronato pelos sinoviócitos.
Sobre este líquido é correto afirmar que:

(A) é um líquido escuro e de cor acinzentada;
(B) é de fácil coagulação, pela presença de fibrinogênio;
(C) contém muitas células brancas, normalmente;
(D) uma de suas funções é nutrir parte da cartilagem articular

avascular;
(E) o fibrinogênio não é encontrado no líquido sinovial na

presença de sangramento.

16- A Diatermia por ondas curtas é um recurso fisioterapêutico
bastante utilizado em que:

(A) os tecidos biológicos geralmente não oferecem resistência
à passagem destas ondas;

(B) o aquecimento muscular é obtido com eletrodos de
condensação;

(C) para patologias agudas por períodos de 20 minutos;
(D) apenas efeitos fisiológicos térmicos são produzidos,

descartando assim os não-térmicos;
(E) a colocação dos eletrodos não é de fundamental importância

e é feita de forma aleatória.

17- O quadrado lombar é um músculo achatado que forma a
parede abdominal posterior. Sobre este músculo NÃO é correto
afirmar que:

(A) é descrito como um elevador do quadril, que é ativo na marcha;
(B) quando doloroso ou contraído, irá restringir a expansão da

caixa torácica;
(C) age como um suporte medial-lateral para a região lombar;
(D) insere-se nos processos transversos lombares;
(E) sua função principal é a flexão anterior do tronco.

18- Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale
a alternativa que contém a seqüência correta.

1- Dismetria (   ) Perda da habilidade de associar
os músculos para movimentos
complexos

2- Disdiadococinesia (  ) Comprometimento da habilidade
de realizar movimento alternantes
rápidos

3- Nistagmo (  ) Distúrbio na habilidade de julgar
a distância ou amplitude de um
movimento

4- Assinergia (  ) Movimento oscilatório rítmico
dos olhos

(A) 3, 4, 1,2;
(B) 2, 3, 1, 4;
(C) 2, 3 ,4, 1;
(D) 3, 2, 4,1;
(E) 4, 2, 1, 3.
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19 - Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale
a alternativa que contém a seqüência correta.

1- Órgãos tendinosos de Golgi    (   ) Funcionam para monitorar
a tensão dentro do músculo

2- Corpúsculos de Pacini (    ) Tem um papel vital no senso
de posição e movimento e no
aprendizado motor

3- Terminações de Ruffini (   ) Respondem aos estímulos
vibratórios e à pressão profunda

4- Fusos musculares (   ) Respondem à direção e à
velocidade do movimento articular

(A) 3, 4, 1, 2;
(B) 1, 4, 2, 3;
(C) 2, 3 ,4, 1;
(D) 3, 2, 4, 1;
(E) 4, 2, 1, 3.

20- A reabilitação de um paciente com queimaduras começa no
momento em que ele chega ao hospital e é um processo que
sofre mudanças constantes, podendo ser modificado
diariamente. Abaixo há uma conduta inadequada a este tipo de
paciente. Assinale-a:

(A) exercícios resistidos são indicados na fase inicial da
recuperação;

(B) exercícios ativos começam no dia da admissão, desde que
o paciente esteja alerta;

(C) a deambulação deve ser iniciada o quanto antes desde que
seja apropriada;

(D) a elevação dos membros ajuda a minimizar a formação do
edema;

(E) a massagem e a compressão ajudarão a minimizar a formação
de contraturas, após o fechamento da ferida.

21- Sobre a mecânica da ventilação NÃO é correto afirmar que:

(A) Volume corrente é o volume de gás que se move para dentro
e para fora do trato respiratório;

(B) Complacência é a resistência ao fluxo aéreo e tecidual por
unidade de tempo;

(C) Pressão é a força gerada pelos músculos respiratórios
durante a inspiração;

(D) Gradiente de pressão é a diferença existente entre duas
pressões;

(E) Elastância é a propriedade de resistência à deformação.

22- O coração, da mesma forma que o sistema vascular, é regulado
tanto por fatores extrínsecos quanto intrínsecos. Esses mecanismos
atuam em conjunto com o controle vascular para assegurar que o
débito cardíaco responda às diferentes necessidades teciduais.
Sobre débito cardíaco é correto afirmar que:

(A) É o produto da freqüência cardíaca e do volume ejetado
pelo ventrículo esquerdo em cada contração;

(B) É o volume sistólico final pelo volume diastólico inicial
circulante durante um minuto;

(C)  É a fração de ejeção pela freqüência cardíaca medida durante
o repouso;

(D) É o produto da freqüência cardíaca e do volume ejetado
pelo átrio direito após cada contração;

(E) É um mecanismo regulador extrínseco baseado na lei de
Frank-Starling.

23 - A falência da contração muscular respiratória em relação a
um determinado nível de carga e patologia pulmonar obstrutiva
pode ocorrer por vários motivos tais como:

I- Excesso de carga: obstrução das vias aéreas e diminuição da
complacência do sistema respiratório.

II- Fraqueza muscular: diminuição da oferta de oxigênio,
desnutrição e alterações eletrolíticas.

III- Fatores como aumento da elasticidade do parênquima
pulmonar com perda da sustentação das pequenas vias
aéreas.

IV- Destruição da parede alveolar e diminuição da troca gasosa.
V- Inflamação das vias aéreas com diminuição de macrófagos,

linfócitos e neutrófilos nos bronquíolos.

Assinale a alternativa que contém as informações corretas:

(A) I, II e III, apenas;
(B) II, III e V, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) III e V, apenas.

24 - As complicações não-infecciosas são freqüentes durante a
ventilação mecânica e pouco diagnosticadas. A alternativa que
indica este tipo de complicações é:

(A) Malacia e ruptura traqueal;
(B) Aumento do fluxo sanguíneo porta;
(C) Aumento do volume sistólico;
(D) Diminuição do shunt direito-esquerdo intracardíaco;
(E) Diminuição da pressão arterial pulmonar.

25- Baseado na Escala dos Resultados de Glasgow, correlacione
a coluna da direita com a da esquerda

1- Estado vegetativo (   ) Seqüelas persistentes leves
2- Incapacidade grave (    ) Alterações de memória ou

personalidade e epilepsia adquirida
3- Incapacidade moderada (    ) Responsividade reduzida e

respostas motoras localizadas
4- Boa recuperação (    ) Consciência com dependência

física e cognitiva

A seqüência correta é:

(A) 3, 4, 2, 1
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 3 ,4, 1
(D) 3, 2, 4,1
(E) 4, 3, 1, 2
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26 - Os reflexos mediados ao nível do tronco cerebral inferior
exercem influências mantidas e alteram o tônus muscular. Em
relação a estes reflexos correlacione a coluna da direita com a da
esquerda

REFLEXO ESTÍMULO
1- Reações associadas (   ) Proprioceptores e labirinto
2- Reflexo tônico cervical (   ) Proprioceptores das mãos
simétrico  e dos pés
3- Reação positiva de suporte (  ) Proprioceptores e

exteroceptores
4- Reação de transferência (  ) Proprioceptores do pescoço

A seqüência correta é:

(A) 3, 4, 2, 1
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 3 ,4, 1
(D) 3, 2, 4,1
(E) 4, 3, 1, 2

27 - Os efeitos tardios da poliomielite conhecidos como síndrome
pós-pólio são combinações de manifestações neurológicas,
músculo-esqueléticas e psicossociais. Sobre esta síndrome é
correto afirmar que:

(A) Os sinais motores estão intactos e são enviados à medula
espinhal por vias íntegras que suprem as lesionadas;

(B) Os problemas físicos mais comuns são fadiga profunda,
dor e fraqueza com diminuição da função;

(C) Não há evidência de fasciculações nos membros acometidos
devido à alterações adaptativas;

(D) Os pulmões permanecem com boa ventilação, mesmo no
início desta síndrome;

(E) A deglutição é mantida inalterada e não há relato de quadro
álgico em nenhuma fase de manifestação da síndrome.

28 - Sobre a Doença de Huntington é correto afirmar que:

(A) É herdada como um traço autossômico recessivo.
(B) Não há semelhança com a Doença de Parkinson.
(C) Os movimentos finos permanecem inalterados.
(D) É uma doença degenerativa dos núcleos da base.
(E) A fala e a escrita permanecem intactas.

29 - Sobre Tuberculose Osteoarticular é correto afirmar que:

(A) A via de entrada é sempre aérea, após uma infecção respiratória.
(B) Sua evolução é muito rápida e causa pouca destruição óssea.
(C) A articulação e a membrana sinovial são preservadas.
(D) È uma infecção granulomatosa que pode causar osteomielite.
(E) È uma doença poliarticular que não tem preferência por

nenhuma região.

30 - Em uma entorse de joelho, sem hemartrose e sem sinal clínico
de instabilidade, após a realização do exame radiográfico normal,
sendo constatada uma lesão leve, sem comprometimento da
estabilidade do joelho, utiliza-se o protocolo PRICE. Uma conduta
adequada ao caso é:

(A) fazer repouso e evitar ausência de esforço sobre a
articulação;

(B) evitar compressão devido à possibilidade de derrames ou
edemas articulares

(C) iniciar os exercícios após repouso e fazer imobilização
gessada;

(D) realizar artroscopia imediatamente como conduta básica;
(E) Utilizar calor imediatamente após o evento visando melhora

do quadro álgico.

31- As fraturas intercondilares do úmero são raras e costumam
incidir com mais freqüência em pacientes próximos da maturidade
esquelética. Quando acontecem nesta fase devem ser tratadas
como em pacientes adultos. Em relação ao tratamento para este
tipo de fratura é correto afirmar que:

(A) Todos os pacientes possuem potencial para remodelação.
(B) Sendo uma fratura articular, desobriga-se o restabelecimento

de sua continuidade.
(C) Métodos incruentos são ineficazes em neutralizar as forças

deformantes.
(D) Há perfeito restabelecimento da superfície articular mesmo

sem fixação interna rígida.
(E) Imobilização gessada simples para conforto e analgesia

imediata.

32 - Há várias possibilidades de se classificar as articulações do
corpo humano. Uma delas baseia-se na capacidade ou não de
realizar movimentos. Utilizando-se o movimento humano como
parâmetro para esta classificação, marque a alternativa que
correlaciona a articulação como uma de suas características.

(A) Anfiartrose: são cartilaginosas e ligeiramente móveis.
(B) Diartrose: são movimentadas somente por forças externas.
(C) Sínfise: o líquido sinovial proporciona sua lubrificação.
(D) Sincondrose: possui membrana com duas camadas que a

circunda.
(E) Suturas: a cápsula articular forma uma bainha tendinosa.

33 - Em relação ao ultra-som terapêutico é correto afirmar que:

(A) Pode causar a formação de bolhas ou cavidades com
dimensões de micrômetros em fluidos contendo gases.

(B Não há interação com células como plaquetas, mastócitos,
macrófagos e neutrófilos.

(C) A quantidade de absorção independe da natureza do tecido,
seu grau de vascularização e da freqüência do ultra-som.

(D) As correntes acústicas não estimulam a atividade celular
quando ocorre entre a membrana celular e o fluido ao redor.

(E) A pressão aumentada produzida nos campos de ondas
estacionárias não interfere na formação de radicais livres.
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34- Sobre a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea
convencional é INCORRETO afirmar que:

(A) Pode ser utilizada por trinta minutos.
(B) É contra-indicada sobre o seio carotídeo.
(C) Não deve ser aplicada internamente (boca).
(D) Seu campo elétrico não interfere em marcapassos cardíacos.
(E) O padrão de pulso é estabelecido de acordo com a

preferência do paciente.

35 - IMPULSO aplicado a um corpo é definido como:

(A) Efeito rotatório de uma força sobre um corpo.
(B) Produto de uma força pelo tempo durante o qual atua.
(C) Massa por unidade de volume e tempo.
(D) Força por unidade de área sobre a qual atua.
(E) Força resultante derivada da composição de outras duas

forças.

36 - Em relação aos testes para os nervos cranianos, correlacione
a coluna da direita com a da esquerda:

NERVO CRANIANO SOLICITAÇÃO
1- IX (  ) Contrair os músculos da mastigação
2- V (  ) Ler algo com um olho fechado
3- II (  ) Mover as sobrancelhas para cima e

para baixo
4- VII (  ) Pedir ao paciente para deglutir

A seqüência correta é:

(A) 3, 4, 2, 1
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 3 ,4, 1
(D) 3, 2, 4,1
(E) 4, 3, 1, 2

37 - O ciclo da marcha consiste no intervalo de tempo ou na
seqüência de movimentos que ocorrem entre dois contatos
iniciais do mesmo pé. Divide-se em estágios ou fases. Assinale
a alternativa que correlaciona corretamente a fase e sua respectiva
característica.

(A) Fase de apoio: toque de calcanhar.
(B) Fase de balanço: calcanhar desviado lateralmente.
(C) Fase de apoio terminal: elevação do pé para frente.
(D) Duplo apoio: desaceleração do membro inferior.
(E) Balanço terminal: suporte parcial de peso.

38- A osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento
dos ossos, tornando-os vulneráveis aos pequenos traumas. São
considerados fatores de risco, EXCETO:

(A) Pessoas de pequeno porte.
(B) Histórico familiar da doença.
(C) Mulheres idosas.
(D) Exposição ao sol.
(E) Vida sedentária.

39 - Em relação à evolução normal da criança, correlacione a
coluna da direita com a da esquerda:

1- Primeiro mês (  ) As mãos estão abertas e os dedos preparados
para atividades mais finas

2- Terceiro mês (  ) A criança ri e produz sons inarticulados
3- Quinto mês (  ) Ainda não existe equilíbrio ao exame na

horizontal e na vertical
4- Oitavo mês (  ) As mãos podem ser unidas na linha média

A seqüência correta é:

(A) 3, 4, 2, 1
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 3 ,4, 1
(D) 3, 2, 4,1
(E) 4, 3, 1, 2

40- O fator essencial da evolução da motricidade nos primeiros
meses de vida é o aparecimento de mecanismos reflexos e reações
posturais. Sobre estes é INCORRETO afirmar que:

(A) O desenvolvimento destes mecanismos reflexos requer
certo tempo para a adaptação.

(B) Um mecanismo reflexo normal, de manutenção postural, é a
garantia de movimentação normal.

(C) No caso de reações de equilíbrio, desconsidera-se as
flutuações automáticas, inconscientes contra movimentos.

(D) A musculatura corporal adapta-se constantemente, a fim
de conservar o equilíbrio e a segurança da motricidade.

(E) O indivíduo que evolui aprende a inibir a inibir os seus
padrões motores em bloco e a modificá-los pra padrões mais
finos.




