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   INSTRUÇÕES 

   

1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas 

sequencialmente que compõem a prova objetiva. 

2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

             ATENÇÃO  

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento 

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. 

6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, 

ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da 

marcação da Folha de Respostas:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de 

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com 

tranquilidade, mas controle seu tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato 

queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados 

para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As 

provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os 

candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando 

as provas. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e 

assinatura do Termo de Fechamento. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 

de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones 

celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará 

eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da 

prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
 
 

QUESTÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          
                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP. 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

- 3 - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão  01 

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta. 

 
A _______________ é realizada mediante estímulo 
manual exercido sobre o tórax do paciente no 
momento em que ele tenta tossir. A 
______________ consiste em movimentos rítmicos 
rápidos e com intensidade suficiente para causar a 
vibração em nível bronquial. A ____________ 
consiste em percutir com as mãos em concha nas 
regiões torácicas em que haja secreções. 

(A) tapotagem / tosse assistida / vibração manual 
(B) tosse assistida / massagem perinasal / tapotagem 
(C) pressão expiratória / estimulação da tosse / tosse 

assistida 
(D) vibração manual / tosse assistida / tapotagem 
(E) tosse assistida / vibração manual / tapotagem 
 
Questão  02 

Assinale a alternativa correta sobre Acidente 
Vascular cerebral (AVC). 

(A) A consequência física mais comum do AVC é a 
paraplegia. 

(B) No AVC isquêmico a hemiplegia inicialmente é 
espástica, e em alguns dias, origina a hemiplegia 
flácida. 

(C) No AVC hemorrágico o paciente em geral é hipotenso, 
um problema que leva a um tipo particular de 
degeneração, conhecida como lipo-hialinose. 

(D) A conduta fisioterapêutica objetiva maximizar a 
capacidade funcional e evitar complicações 
secundárias. 

(E) No AVC isquêmicos sintomas mais proeminentes após 
oclusão da artéria posterior do cérebro são a disfagia e 
dispraxia. 

 
Questão  03 

Sobre a Doença de Alzheimer é INCORRETO 
afirmar que 

(A) a manifestação inicial mais frequente desta doença são 
as dificuldades em relação à memória. 

(B) esta doença acaba sendo diagnosticada em casos de 
afasia e apraxia progressiva assim como períodos 
prolongados de comprometimento da memória. 

(C) a história típica consiste em demência lentamente 
progressiva ao longo dos anos. 

(D) os traumas cranianos e a hipotenção arterial também 
tem sido implicados como possíveis fatores de risco. 

(E) a anamnese precisa focalizar a relação cronológica 
entre a perda da cognição e o desenvolvimento dos 
distúrbios de comportamento. 

 
Questão  04 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o código 
de ética do exercício profissional do Fisioterapeut a 
e Terapeuta Ocupacional. 

(A) São deveres do Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional respeitar o natural pudor e a intimidade do 
cliente. 

(B) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em casos de guerra, catástrofe, epidemia 
ou crise social, sem pleitar vantagem pessoal. 

(C) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua 
pessoa e seu bem estar. 

(D) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos e 
seu alcance para prevenir ou minimizar o sofrimento do 
ser humano e evitar o seu extermínio. 

(E) Informar aos profissionais da área sobre fato sigiloso 
de que tenha conhecimento e exigir o mesmo 
comportamento do pessoal sob sua direção. 

 
Questão  05 

Assinale a alternativa correta que corresponde a 
Legislação Básica do SUS ( Constituição Federal 
/88, Seção II – Da Saúde, Lei Federal nº 8.080, de 
19/09/1990 e Lei Federal nº 8.142 de 26/12/1990). 

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

(B) Esta lei regula, em todo território nacional, as ações e 
serviços de saúde,    executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado. 

(C) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador. 

(D) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 

(E) O SUS será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes. 

 
Questão  06 

Assinale a alternativa INCORRETA que 
corresponde a atuação Fisioterapêutica. 

(A) A Fisioterapia é uma ciência da saúde, que estuda, 
previne e trata distúrbios cinéticos funcionais 
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, 
gerados por alterações genéticas, por traumas e por 
doenças adquiridas. 

(B) O fisioterapeuta atua na saúde coletiva como na 
vigilância sanitária, ações básicas da saúde e 
fisioterapia do trabalho. 

(C) A fisioterapia clínica elabora o diagnóstico cinesiológico 
funcional, prescreve, planeja, ordena, analisa, 
supervisiona, medica e avalia os projetos 
fisioterapêuticos. 

(D) Em hospitais, clínicas e ambulatórios o fisioterapeuta 
avalia o estado funcional do paciente, a partir da 
identidade da patologia clínica intercorrente, de exames 
laboratoriais e de imagens, dentre outras. 

(E) Registra no prontuário do cliente, todas as prescrições 
e ações nele desenvolvidas. 
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Questão  07 
Sobre o tratamento fisioterápico na Artrite 
Reumatóide, é correto afirmar que 

(A) na fase inicial e durante as exacerbações deve-se 
estimular gradualmente os movimentos ativos e o 
emprego da hidroterapia para estimular marcha com 
sobrecarga limitada de peso. 

(B) nos estágios subagudos e crônicos não devem ser 
aplicadas outras medidas fisioterápicas senão a 
supervisão da postura na cama, exercícios respiratórios 
e abdominais. 

(C) para a coluna, a posição prona para corrigir as 
contraturas precoces em flexão, exercícios oscilantes 
para aumentar a mobilidade. 

(D) utiliza-se a diatermia de Ondas Curtas no tratamento 
das artrites reumatóides durante as exacerbações da 
doença. 

(E) não é aconselhável a utilização de aparelhos 
ortopédicos por causar sobrecarga nas articulações e 
limitação de movimento aumentando assim a rigidez. 

 
Questão  08 

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
sequência correta sobre as complicações 
pulmonares. 

 
1. Bronquiectasias. 
2. Fibrose Cística. 
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
4. Asma. 
 
(   ) Doença crônica causada pela inflamação 

crônica das vias aéreas  a qual se 
potencializa pelas exposições de fatores 
ambientais. 

(   ) Significa dilatação brônquica acompanhadas 
de alterações da parede brônquica. 

(   ) É uma doença hereditária autossômica 
recessiva causada por alterações 
qualitativas e quantitativas em uma proteína 
denominada CFTR. 

(   ) Caracteriza-se pela presença de obstrução 
crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente 
reversível. 

 
(A) 4 – 2 – 3 – 1. 
(B) 1 – 2 – 4 – 3. 
(C) 2 – 3 – 1 – 2. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 4 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão  09 

Assinale a alternativa correta de acordo com os 
tipos de Paralisia Cerebral. 

(A) A forma espástica apresenta sinais de 
comprometimento do sistema extrapiramidal, presença 
de movimentos involuntários, distonia e ataxia. 

(B) A forma atetósica apresenta sinais de 
comprometimento do cerebelo, manifestando-se por 
ataxia. 

(C) A forma hipotônica apresenta frequentemente grave 
depressão da força motora e fraqueza muscular. 

(D) A forma atáxica apresenta as características da lesão 
do primeiro neurônio motor. 

(E) Na forma hipotônica apresenta movimentos 
involuntários tanto em repouso como durante 
movimentos intencionais. 

 
 
 
 

Questão  10 
Assinale a alternativa correta sobre a Fisioterapia  
aplicada à Síndrome de Down. 

(A) O primeiro trimestre de vida, a posição prona aprimora 
seu posicionamento, ocorre as transferências de peso 
e inicia a extensão total do tronco, alongando os 
flexores de quadril e trabalhando os glúteos. 

(B) No segundo trimestre, na posição supina, segurando os 
joelhos e depois os pés, trabalhando bastante seus 
abdominais dentro de um padrão de coordenação 
motora. 

(C) No terceiro trimestre, inicia-se o virar de supino para 
lateral podendo usar a extensão da cabeça e tronco, 
utilizando diferentemente outros componentes 
músculo-articulares. 

(D) No quarto trimestre, arrasta-se, posiciona-se de gato, 
inicia-se a passagem de prono para sentado e de 
sentado para de pé. 

(E) No segundo trimestre, sentado consegue controlar sua 
cabeça, quando o tronco é mantido seguro, embora 
este controle cervical ainda esteja se aprimorando. 

 
Questão  11 

Sobre o Método Bobath é INCORRETO afirmar que 
(A) o objetivo de Bobath, é diminuir a espasticidade e a 

introdução dos movimentos automáticos e involuntários 
a fim de preparar para os movimentos funcionais. 

(B) é uma técnica de reabilitação neuromuscular que utiliza 
os reflexos e os estímulos sensitivos para inibir ou 
provocar uma resposta motora. 

(C) os pontos chaves de Bobath correspondem às partes 
do corpo, geralmente as partes proximais, onde o tônus 
anormal pode ser inibido e os movimentos mais 
normais facilitados. 

(D) trabalha com a facilitação do movimento, ou seja, 
solicita-se ajustamentos automáticos da postura, a fim 
de produzir uma atividade através de reações 
automáticas de proteção, endireitamento e equilíbrio. 

(E) é um tipo especializado de Fisioterapia que vem sendo 
aplicado no tratamento de crianças que sofrem de 
alterações neurológicas, o que causa anomalias 
posturais e atraso no desenvolvimento neuro-psico-
motor. 

  
Questão  12 

O Programa Saúde da Família (PSF) criado em 1994 
pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo geral 
contribuir para a reorientação do modelo 
assistencial a partir da atenção básica. Assinale a  
alternativa que NÃO corresponde à atuação do 
fisioterapeuta neste programa. 

(A) Atuam na educação em saúde no ambulatório e na 
comunidade, escolas e outros setores na sua área 
específica. 

(B) Atua apenas no atendimento domiciliar a pacientes que 
estão restritos ao leito. 

(C) Intervém nas infecções respiratórias agudas. 
(D) Trabalha com a Terceira Idade, visando a melhoria de 

sua capacidade funcional. 
(E) Desenvolve planos de assistência ao portador de 

deficiência física que possam facilitar as AVD`S, 
acesso e inserção social do mesmo. 
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Questão  13 
Em relação às anomalias posturais é correto 
afirmar que 

(A) a gibosidade corresponde a uma rotação vertebral. O 
corpo desloca-se para um dos lados, o lado da rotação 
e a apófise transversa posterioriza-se. 

(B) a escoliose estrutural é caracterizada pela presença de 
uma proeminência rotacional no lado côncavo da curva. 
Nesta, as vértebras são rodadas no sentido da 
concavidade produzindo uma gibosidade. 

(C) a hiperlordose cervical é causada por estiramento dos 
músculos paravertebrais especialmente o semi 
espinhal da cabeça. 

(D) a escoliose é uma lateroextensão lombar com rotação 
para o lado oposto 

(E) a retificação cervical é causada pelo estiramento dos 
músculos pré-vertebrais. 

 
Questão  14 

Conforme o artigo 8º do código de ética 
profissional do fisioterapeuta, qual alternativa 
abaixo expressam proibição? 

(A) Abandonar o cliente em meio de tratamento sem a 
garantia de continuidade de assistência, salvo por 
motivo relevante. 

(B) Apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento 
cultural e a defesa dos legítimos interesses da 
respectiva classe. 

(C) Concorrer, de qualquer modo para que outrem exerça 
legalmente atividade privativa do fisioterapeuta. 

(D) Trabalhar em empresa registrada no Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
região. 

(E) Não prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico. 
 
Questão  15 

Assinale a opção correta que correspondem as 
artrites infecciosas. 

(A) Na artrite bacteriana não-gonocóccica o início da 
sintomatologia é crônico e o comprometimento é 
biarticular, com dor intensa à moderada. 

(B) A artrite gonocóccica é caracterizada por poliartrite 
migratória que dura em torno de um a quatro dias. 

(C) As artrites microbacterianas e fúngicas são biarticulares 
e de evolução aguda. 

(D) As artrites virais são monoarticulares e podem ser 
acompanhadas por rash cutâneo. 

(E) Nas artrites gonocóccicas o início é agudo e há 
comprometimento dos movimentos e a presença de 
febre é comum. 

 
Questão  16 

Qual alternativa abaixo NÃO corresponde aos 
objetivos da reabilitação pulmonar? 

(A) Redução dos sintomas. 
(B) Redução da perda funcional causada pela doença 

pulmonar. 
(C) Otimização das atividades físicas e sociais, traduzidas 

em melhora da qualidade de vida. 
(D) A reabilitação pulmonar beneficia o paciente no seu 

quadro de obstrução ao fluxo aéreo. 
(E) Proporcionar ao paciente a maximização e a 

manutenção da independência funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão  17 
O Diabetes Melito é definido como um distúrbio 
crônico caracterizado por comprometimento do 
metabolismo da glicose, associado a uma 
deficiência absoluta ou relativa de insulina. O pé 
reflete de uma maneira muito especial em todos os 
danos causados pelo Diabetes Melito. Quais as 
regras básicas que devem ser seguidas pelo 
paciente? 

(A) Andar descalço apenas dentro de casa. 
(B) Uso de banhos de águas quentes ou bolsa térmica 

para amenizar algias e edema. 
(C) Examinar o pé todos os dias procurando por pequenos 

ferimentos, arranhões, bolhas e irritações. 
(D) Usar meias de fios sintéticos ou com costuras ou 

remendos. 
(E) Evitar elevação do membro inferior, facilitando o 

retorno venoso e linfático diminuindo o edema 
intersticial e favorecendo a difusão de nutrientes. 

 
Questão  18 

A fratura de 1/3 superior da ulna, associada à 
luxação da cabeça do rádio, é denominada fratura 
luxação de 

(A) Benett. 
(B) Galliazi. 
(C) Norton. 
(D) Monteggia. 
(E) Barton. 
 

Questão  19 
Um paciente vítima de traumatismo raquimedular 
(lesão completa), será capaz de alimentar-se 
sozinho, quando o nível da lesão for abaixo de 

(A) 5º segmento cervical. 
(B) 4º segmento cervical. 
(C) 6º segmento cervical. 
(D) 7º segmento cervical. 
(E) 1º segmento torácico. 
 
Questão  20 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 
sintomas iniciais da Doença de Parkinson. 

(A) Os movimentos tornam-se mais rápidos, geralmente 
em um dos braços ou uma perna. 

(B) Tremor em repouso no braço ou na mão, de um ou 
ambos os lados. 

(C) Caligrafia menos legível ou com tamanho diminuído. 
(D) Expressão facial em máscara. 
(E) Fala menos articulada, com menor volume e aumento 

da salivação. 
 
Questão  21 

Assinale a alternativa correta sobre a aplicação da  
fisioterapia na área neurológica. 

(A) O alongamento soluciona o déficit e permite à 
musculatura envolvida uma maior capacidade para 
responder ao tratamento. 

(B) O alongamento atua diretamente e indiretamente na 
elasticidade e integridade muscular e participa das 
funções de proporcionar agilidade ao movimento, não 
só em lesões. 

(C) O paciente movimenta constantemente o lado 
acometido causando uma desordem de simetria, 
implicando num trabalho de organização postural. 

(D) Apresenta ombro doloroso do lado acometido, devido 
ao excesso de movimentos (tremores), devendo ser 
incentivado o alongamento. 

(E) O posicionamento do paciente em decúbito lateral para 
o lado afetado traz incentivos a habilidade de flexão da 
perna, coxa e quadril. 
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Questão  22 
Sobre os processos incapacitantes 
infectocontagiosas na coluna é correto afirmar que 

(A) a tuberculose na coluna ocorre com mais frequência na 
região cervical e torácica alta. 

(B) a Brucelose é uma doença infecto-contagiosa na 
coluna que acomete o disco e produz uma hipotrofia 
dos bordos vertebrais, unindo as vértebras acometidas. 

(C) as infecções piogênicas que atingem a coluna tem uma 
queixa inicial de dores que melhoram com o repouso e 
pioram com a atividade. 

(D) o envolvimento cervical ou torácica é mais frequente na 
infecção piogênica.  

(E) o principal sinal clínico nas infecções piogênicas é o 
ganho de peso, febre e calafrios. 

 
Questão  23 

Sobre as alterações degenerativas da coluna 
vertebral, relacione as colunas e, em seguida, 
assinale a sequência correta nas alternativas 
abaixo.  

 
1. Osteocondrose do disco intervertebral ou 

doença degenerativa discal. 
2. Espondilite deformante do corpo vertebral ou 

hiperostose de coluna.  
 
(   ) Espondilite cervical. 
(   ) Síndrome da cauda equina. 
(   ) Espondilite anquilosante. 
(   ) Osteoporose. 
(   ) Neuroartropatia. 

 
(A) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.  
(C) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(D) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 
(E) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 

 
Questão  24 

Informe se é Verdadeiro (V) ou Falso (F) o que se 
afirma sobre a Paralisia Cerebral e depois assinale 
a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Na Paralisia Cerebral utiliza-se o FES como 

forma de eletroterapia  com a capacidade de 
produzir contrações musculares em 
músculos desprovidos de controle nervoso. 

(   ) A utilização ortésica na Paralisia Cerebral, 
produz uma contração muscular em 
determinada fase do movimento promovendo 
o posicionamento adequado do segmento 
corporal. 

(   ) A mobilização passiva é útil para a 
manutenção da amplitude de movimento 
articular e comprimento do músculo. 

(   ) Os testes musculares e osteoarticulares 
auxiliam na verificação da presença de 
encurtamentos musculares, deformidades, 
dismetrias e o grau da espasticidade.  

 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) F – F – V – V. 
(D) F – V – V – F. 
(E) V – F – F – V. 
 
 
 
 
 

Questão  25 
Assinale a alternativa INCORRETA que 
corresponde à avaliação e tratamento na 
fisioterapia respiratória. 

(A) A tosse ocorre por meio de movimentos inspiratórios 
bruscos acompanhado de um ruído característico. 

(B) A tosse pode ser bitonal, seca, rouca ou afônica. 
(C) A secreção broncopulmonar apresenta certas 

características de fundamental importância na 
obtenção do diagnóstico, são a quantidade, 
viscosidade, cor, odor, densidade e aspecto. 

(D) A viscosidade da secreção depende da quantidade de 
muco e albumina na secreção. 

(E) A tapotagem consiste em percutir com as mãos em 
concha nas regiões torácicas relacionadas com as 
áreas pulmonares em que haja secreções. 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE 

 
Questão  26 
 Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 

(SUS) serão depositados em conta especial, em 
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos: 

(A) Fundos de Saúde. 
(B) Conferências de Saúde. 
(C) Conselhos de Saúde  
(D) Planos de Saúde. 
(E) Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde. 
 
Questão  27 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. Os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como 
 
I. despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

 
II. investimentos previstos em lei orçamentária, 

de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

 
III. investimentos previstos no Plano Quinquenal 

do Ministério da Saúde. 
 
IV. cobertura das ações e serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
Questão  28 
 Assinale a alternativa correta. Os Municípios para a 

execução de ações e serviços de saúde, poderão 
estabelecer entre si, para o fim de manejar as  
parcelas de recursos previstos em lei, 

(A) contrato privado. 
(B) termo de cooperação. 
(C) consórcios. 
(D) convênios. 
(E) acordos. 
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Questão  29 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. De acordo com a Portaria n° 
399/2006 do Ministério da Saúde, o trabalho na área  
da saúde do idoso deve seguir as seguintes 
diretrizes: 

 
I. Promoção do envelhecimento ativo e 

saudável. 
II. Atenção não integral à saúde da pessoa 

idosa. 
III. Estímulo às ações intersetoriais, visando à 

integralidade da atenção. 
IV. A vedação da implantação de serviços de 

atenção domiciliar. 
 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
Questão  30 
 Assinale a alternativa correta. O Instrumento de 

cidadania com informações relevantes sobre a 
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 
acompanhamento por parte dos profissionais de 
saúde, denomina-se: 

(A) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 
(B) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa 

Idosa. 
(C) Programa de Educação Permanente à Distância ao 

idoso. 
(D) Assistência Farmacêutica ao idoso. 
(E) Atenção Diferenciada na Internação. 
 
Questão  31 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n° 
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às 
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito 
Federal 

 
I. garantir infra-estrutura necessária ao 

funcionamento das Unidades Básicas de 
Saúde, dotando-as de recursos materiais, 
equipamentos e insumos suficientes para o 
conjunto de ações propostas. 

 
II. selecionar, contratar e remunerar os 

profissionais que compõem as equipes 
multiprofissionais de Atenção Básica, 
inclusive os da Saúde da Família, em 
conformidade com a legislação vigente. 

 
III. programar as ações da Atenção Básica a 

partir de sua base territorial, utilizando 
instrumento de programação nacional ou 
correspondente local. 

 
IV. alimentar as bases de dados nacionais com 

os dados produzidos pelo sistema de saúde 
municipal, mantendo atualizado o cadastro de 
profissionais, de serviços e de 
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e 
privados, sob sua gestão. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 
Questão  32 
 Assinale a alternativa INCORRETA. A 

responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a 
política de alta complexidade/custo se traduz nas 
seguintes atribuições:  

(A) definição de normas nacionais.  
(B) controle do cadastro estadual de prestadores de 

serviços. 
(C) vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com 

as normas de cadastramento estabelecidas pelo próprio 
Ministério da Saúde. 

(D) definição de incorporação dos procedimentos a serem 
ofertados à população pelo SUS. 

(E) definição do elenco de procedimentos de alta 
complexidade.  

 
Questão  33 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. Com a implementação da 
Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se 
alcançar os seguintes resultados e direções 

  
I. serão reduzidas as filas e o tempo de espera, 

com ampliação do acesso e atendimento 
acolhedor e resolutivo, baseados em critérios 
de risco. 

 
II. Todo usuário do SUS saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde e a 
rede de serviços se responsabilizará por sua 
referência territorial e atenção integral. 

 
III. As unidades de saúde garantirão os direitos 

dos usuários, orientando-se pelas conquistas 
já asseguradas em lei e ampliando os 
mecanismos de sua participação ativa, e de 
sua rede sócio-familiar, nas propostas de 
intervenção, acompanhamento e cuidados 
em geral. 

 
IV. Não serão implementadas atividades de 

valorização e cuidado aos trabalhadores da 
saúde. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão  34 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. De acordo com a Política 
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no 
SUS, as atribuições e responsabilidades dos 
Gestores Municipais são 
 
I. desenvolver ações educativas que possam 

interferir no processo saúde-doença da 
população e na melhoria da qualidade de 
vida. 

 
II. apoiar a realização de pesquisa na área de 

gestão estratégica e participativa. 
 
III. assumir responsabilidade pela coordenação 

e execução das atividades de educação e 
comunicação, no âmbito local. 

 
IV. promover ações de informação e 

conhecimento acerca do SUS, junto à 
população em geral. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
Questão  35 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. As ações e serviços públicos  
de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 
I. descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
 
II. direção única centralizada. 
 
III. atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

 
IV. participação da comunidade. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão  36 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde 
compete, além de outras atribuições, nos termos da 
lei 

 

I. incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

II. fiscalizar e inspecionar alimentos, 
compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano. 

 

III. participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

 

IV. colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 

(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

Questão  37 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. São objetivos do Sistema Único 
de Saúde SUS 

 

(   ) a identificação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

(   ) a divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

(   ) a formulação de política de saúde destinada a  
promover, nos campos econômico e social, a 
redução de riscos de doenças e de outros 
agravos.  

(   ) a assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

 

(A) V – F – V – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – V – V – V. 
(E) F – F – F – F. 
 

Questão  38 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta as corretas. Estão incluídas no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção. 

 

II. o controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde. 

 

III. a fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano. 

 

IV. a participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

 

(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

- 9 - 

Questão  39 
 Assinale a alternativa INCORRETA. Entende-se por 

saúde do trabalhador a promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho, abrangendo 

(A) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

(B) a inexistência de garantia ao sindicato dos 
trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

(C) a participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho. 

(D) participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 
substâncias, de produtos, de máquinas e de 
equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador. 

(E) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

 
Questão  40 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada. 

(   ) A participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante contrato 
ou convênio, observadas, a respeito, as 
normas de direito público. 

(   ) As entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos estão impedidas de participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – V – V – V. 
(E) F – F – F – F. 

 

PORTUGUÊS 
 

Comissão do Parlamento britânico diz que remédio 
homeopático não funciona. 

 

Homeopatia custa aos cofres públicos da Grã-
Bretanha R$ 500 mil por ano. 

Terapia, considerada sem eficácia, foi criada por 
médico alemão no séc. 18. 

O Parlamento da Grã-Bretanha anunciou nesta 
segunda-feira (22) o resultado da análise de eficác ia 

de remédios homeopáticos. 

 

 O relatório da comissão de ciência e tecnologia do 
parlamento britânico afirma que os remédios 
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo - 
substância sem ação, geralmente receitada por alguns 
médicos apenas para criar efeito psicológico nos 
pacientes. 

 A comissão concluiu que as explicações científicas 
para a homeopatia não são convincentes e 
recomendou que o governo britânico pare 
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no 
serviço público de saúde. 

 A homeopatia custa aos cofres públicos da Grã-
Bretanha o equivalente a R$ 500 mil por ano. A quantia 
pode ser considerada irrisória dentro de um orçamento 
de R$ 300 bilhões destinados à área da saúde, mas os 
parlamentares afirmam que não é o dinheiro que está 
em jogo. O que eles querem é evitar que os doentes 
busquem a cura com medicamentos sem eficácia 
comprovada. 

 O deputado Phil Willis, presidente da comissão de 
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo 
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder 
medicinal. Segundo ele, a homeopatia nem deve mais 
ser licenciada pelo departamento do governo que 
regula a fabricação de remédios. O deputado afirma 
que os remédios homeopáticos não passam de pílulas 
de açúcar. 

 A homeopatia, que foi criada por um médico alemão, 
no século 18, é a chamada medicina natural e, 
segundo os médicos homeopatas, não tem 
contraindicação. A homeopatia se propõe a curar com 
substâncias que normalmente provocam efeitos 
semelhantes aos das doenças. Por exemplo, o remédio 
homeopático para insônia contém uma substância 
extraída do café para ajudar o paciente a dormir. 

 A doutora Charlote Mendes da Costa, da Associação 
Britânica de Homeopatia, não entende por que a 
comissão parlamentar não aceitou como evidência de 
eficácia dos produtos homeopáticos um estudo 
científico feito com 6.500 pessoas com diversas 
doenças. Segundo Charlote, elas se trataram apenas 
com remédios naturais, e mais de 60% dos pacientes 
ficaram curados. 

 A associação afirma que a homeopatia representa 
economia para o Ministério da Saúde porque custa 
menos de um décimo do preço de remédios industriais. 
Mesmo sem o apoio do governo, a associação de 
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de 
tratamento. 

 Texto adaptado de 
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1500961-5603,00-

COMISSAO+DO+PARLAMENTO+BRITANICO+DIZ+QUE+REME
DIO+HOMEOPATICO+NAO+FUNCIONA.html>. Acesso em 23 fev 

2010. 
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Questão  41 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO faz referência a outra expressão mencionada 
anteriormente no texto. 

(A) “Mesmo sem o apoio do governo, a associação de 
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de 
tratamento...” 

(B) “O deputado Phil Willis, presidente da comissão de 
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo 
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder 
medicinal.” 

(C) “A quantia pode ser considerada irrisória dentro de um 
orçamento de R$ 300 bilhões destinados à área da 
saúde...” 

(D) “A comissão concluiu que as explicações científicas 
para a homeopatia não são convincentes e 
recomendou que o governo britânico pare 
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no 
serviço público de saúde.” 

(E) “O relatório da comissão de ciência e tecnologia do 
parlamento britânico afirma que os remédios 
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo...” 

 
Questão  42 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função 

sintática correta da expressão destacada. 
(A) “...curar com substâncias que normalmente provocam 

efeitos semelhantes aos das doenças.” (objeto indireto) 
(B) “...a associação de homeopatia vai continuar 

incentivando esse tipo de tratamento.” (sujeito) 
(C) “Mesmo sem o apoio do governo, a associação de 

homeopatia vai continuar incentivando...” (adjunto 
adverbial) 

(D) “Segundo ele, a homeopatia nem deve mais ser 
licenciada pelo departamento do governo...” (adjunto 
adverbial) 

(E) “O deputado Phil Willis, presidente da comissão de 
ciência e tecnologia, afirma que...” (aposto) 

 
Questão  43 
 Em todas as alternativas abaixo o elemento 

destacado é conjunção integrante, EXCETO 
(A) “O que eles querem é evitar que os doentes busquem a 

cura com medicamentos sem eficácia comprovada.” 
(B) “A comissão concluiu que as explicações científicas 

para a homeopatia não são convincentes...” 
(C) “Comissão do Parlamento britânico diz que remédio 

homeopático não funciona.” 
(D) “A homeopatia se propõe a curar com substâncias que 

normalmente provocam efeitos...” 
(E) “A associação afirma que a homeopatia representa 

economia para o Ministério da Saúde...” 
 
Questão  44 
 “O relatório da comissão de ciência e tecnologia do  

parlamento britânico afirma que os remédios 
homeopáticos são tão  eficazes quanto  placebo - 
substância sem ação, geralmente receitada por 
alguns médicos apenas para criar efeito 
psicológico nos pacientes.” 

 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelas 

expressões destacadas é a de 
(A) concessão. 
(B) consecução. 
(C) comparação. 
(D) proporção. 
(E) finalidade. 
 
 
 

Questão  45 
 Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

que teve sua grafia afetada com a nova ortografia. 
(A) Têm 
(B) Contraindicação 
(C) Homeopatia 
(D) Contém 
(E) Grã-Bretanha 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 466  
 Assinale a alternativa INCORRETA. Recentemente o 

mundo tem assistido às notícias sobre um 
gigantesco iceberg que se desprendeu da Antártida. 
Segundo os cientistas, mesmo considerando que o 
impacto só se manifestará em décadas, o seu 
deslocamento pode alterar as correntes oceânicas 
em todo o mundo.  

(A) O bloco de gelo se desprendeu da geleira Mertz, 
localizada na Antártida oriental e avança sobre o 
Oceano Antártico. 

(B) A mudança climática provocada pela ação do homem 
contribui para o colapso das geleiras na Antártida.  

(C) As marés e correntes oceânicas são ciclos naturais 
também responsáveis pelo colapso das geleiras na 
Antártida. 

(D) A terra é protegida por uma calota composta por água e 
gelo, denominada Pólo Norte geográfico, no Continente 
Ártico. 

(E) A terra é protegida por uma calota composta por água e 
gelo, denominada Pólo Sul geográfico, no Continente 
Antártico. 

 
Questão 47 
 Em relação aos blocos econômico, assinale a 

alternativa correta. Seguindo uma tendência 
mundial de formação de blocos, em 1993, o Brasil, 
a Argentina, o Paraguai e o Uruguai estruturaram O 
MERCOSUL enquanto que os Estados Unidos da 
América, o México e o Canadá estabeleceram o 
NAFTA. 

(A) Tanto o MERCOSUL quanto o NAFTA, são contrários 
ao neoliberalismo porque propõem economias 
nacionais e proteção aos pequenos agricultores e micro 
e pequenas empresas. 

(B) A formação desses grupos, apesar das contradições, 
significou um grande avanço porque deram inicio à 
defesa de um comércio mais intenso entre os países de 
todo o continente. 

(C) A formação do MERCOSUL foi prejudicial para as 
relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai, 
impedindo que mantivessem a parceria da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu por questões políticas. 

(D) O MERCOSUL, até 28 de fevereiro de 2010, está 
consolidado de forma que não aceita mais a entrada de 
outros países, sendo que sua formação atual é: Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, e Venezuela. 

(E) Os presidentes dos países da América Latina e do 
Caribe aprovaram, em 23 de fevereiro de 2010, a 
criação de um novo bloco econômico que incluirá todos 
os países do Continente Americano.  
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Questão 48  
 Quanto a sustentabilidade, assinale a alternativa 

INCORRETA. Nunca antes se ouviu falar tanto 
nessa palavra quanto nos dias atuais: 
“ Sustentabilidade”. Segundo a Wikipédia: 
“sustentabilidade é um conceito sistêmico; 
relacionado com a continuidade dos aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais da 
sociedade humana”. 

(A) Na prática, o conceito de sustentabilidade representa 
promover a exploração de áreas ou o uso de recursos 
planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o 
menos possível o equilíbrio do meio ambiente e as 
comunidades humanas e toda a biosfera que dele 
dependem para existir. 

(B) Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes 
no meio ambiente como a mineração; a extração 
vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de 
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de 
práticas sustentáveis demonstrou-se economicamente 
viável. 

(C) As ideias de projetos empresariais que atendem aos 
parâmetros de sustentabilidade começaram a 
multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes 
degradados, colocando um fim nos acidentes 
ambientais tanto no Brasil quanto nos países europeus 
e nos EUA. 

(D) Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com 
doenças de todo tipo; provocadas por indústrias 
poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua 
qualidade de vida ser gradativamente recuperada e 
melhorada ao longo do desenvolvimento desses 
projetos sustentáveis.  

(E) Áreas que antes eram consideradas meramente 
extrativistas e que estavam condenadas ao extermínio 
por práticas predatórias, hoje têm uma grande chance 
de se recuperarem após a adoção de projetos de 
exploração com fundamentos sólidos na 
sustentabilidade.  

 
Questão 496  
 O fotógrafo e etnógrafo Pierre Verger (1902-1996) 

escolheu a Bahia para ser a sua pátria e dedicou a 
maior parte de sua vida aos estudos da cultura 
africana na Bahia. Em relação à vida e obra de 
Pierre Verger, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) As fotos de Pierre Verger, hoje obras de arte, 
expressam as cores vibrantes da Bahia. 

(B) Pierre Edouard Leopold Verger, ou simplesmente Pierre 
Verger, nasceu na França. 

(C) Pierre Verger foi admitido como babalawo e batizado 
com o nome de “Fatumbi”. 

(D) Pierre Verger foi reconhecido pela Universidade de 
Sorbone recebendo o grau de doutor.  

(E) As fotografias de Pierre Verger foram exploradas pela 
pintura do artista baiano Karybé. 

 
Questão 50  
 Uma das teorias para a chegada do homem ao 

Continente Americano é aquela do Estreito de 
Bering. Segundo a teoria, o homem teria cruzado de 
barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se 
formavam na região, há cerca de 15.000 anos, e se 
espalhado pelo continente. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam em 
busca de arcas de tesouro guardadas por sociedades 
extintas e acabam encontrando vestígios de vida. 

(B) Achados arqueológicos realizados por brasileiros 
modificaram a versão da história oficial, pois foi 

encontrada, no nordeste brasileiro, a múmia conhecida 
como Quéops. 

(C) As peças encontradas em sítios arqueológicos são 
retiradas e vendidas como souvenirs, com apoio da 
Sociedade Brasileira de Arqueologia. 

(D) A História indígena foi negligenciada e prejudicada pela 
influência da Arqueologia que preferiu estudar 
sociedades anteriores aos indígenas do Continente 
Americano. 

(E) Os pesquisadores desse assunto são os arqueólogos 
que estudam as pedras (material lítico), os fragmentos 
de cerâmica, as pinturas e gravações feitas nas 
paredes das grutas, dos abrigos, das lajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


