
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde – FMS – CARGO: FISIOTERAPEUTA 
4 

02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 
 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 
09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 
10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

 
11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 

influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional cabe ao 

Fisioterapeuta prestar assistência ao homem, participando da promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação de sua saúde. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o exercício profissional do 

Fisioterapeuta. 

 

a) É dever do Fisioterapeuta respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais 

cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela, ou que coloque em risco a 

integridade física ou psíquica do ser humano. 

b) É dever do Fisioterapeuta respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem 

estar. 

c) É obrigação do Fisioterapeuta informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico 

fisioterapêutico, além dos objetivos do tratamento, mesmo quando tais informações causem 

dano ao paciente. 

d) É terminantemente proibido ao Fisioterapeuta prescrever medicamentos ou realizar atos 

terapêuticos que envolvam procedimentos cirúrgicos. 

e) É proibido ao Fisioterapeuta recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar 

quando praticado sem o consentimento do cliente ou de seu representante legal ou 

responsável, quando se tratar de menor ou incapaz. 
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22. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional através da Resolução número 381, de 
03 de novembro de 2010 dispõe sobre a elaboração e emissão de atestados, pareceres e laudos 
periciais pelo Fisioterapeuta. Com base na resolução supracitada, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) O Fisioterapeuta é competente, no âmbito da sua atuação profissional, para elaborar e emitir 

parecer, atestado ou laudo pericial indicando o grau de incapacidade funcional quando 
solicitado por demanda judicial. 

b) O Fisioterapeuta é competente e autorizado a emitir parecer técnico, laudo pericial ou atestado 
com vistas ao diagnóstico nosológico e/ou ao prognóstico clínico da doença em enfermidades 
sistêmicas de caráter neoplásico. 

c) O Fisioterapeuta é competente para elaborar e emitir parecer técnico, laudo pericial ou 
atestado que indique o grau de competências ou incompetências laborais transitórias ou 
definitivas em razão de solicitação de afastamento do ambiente de trabalho para eficácia do 
tratamento fisioterapêutico. 

d) O Laudo Pericial dado pelo Fisioterapeuta trata-se de documento contendo opinião/parecer 
técnico em resposta a uma consulta, decorrente de controvérsia submetida a alguma espécie 
de demanda. É um documento redigido de forma clara, objetiva, fundamentado e conclusivo 
em face do grau de capacidade ou incapacidade funcional do cliente avaliado pelo 
Fisioterapeuta. 

e) Instrução de pedido administrativo ou judicial de aposentadoria por invalidez (incompetência 
laboral definitiva) é uma das formas de solicitação de parecer técnico ou de laudo pericial 
realizado por Fisioterapeuta. 

 
23. A manovacuometria é um exame não invasivo de extrema importância para o Fisioterapeuta 

durante a avaliação da força muscular respiratória e que consiste na mensuração das pressões 
respiratórias estáticas máximas – PImáx (Pressão Inspiratória Máxima) e PEmáx (Pressão 
Expiratória Máxima). De acordo com a literatura atual, são indicações concretas para a realização 
da manovacuometria, EXCETO: 

 
a) doenças pulmonares com repercussões sistêmicas como a DPOC; 
b) doenças Neuromusculares; 
c) em pré e pós-operatório de cirurgias toracoabdominais; 
d) hérnias abdominais altas; 
e) em pacientes sob ventilação mecânica invasiva no estágio de desmame da prótese ventilatória. 

 
24. O complexo articular do ombro é frequentemente fonte de lesões ocasionadas por hipermobilidade 

da articulação glenoumeral. A estabilidade da articulação glenoumeral, importante para o bom 
funcionamento do cíngulo do membro superior é dada por estabilizadores estáticos como a 
cápsula articular, o lábio glenoidal e os ligamentos glenoumerais, como também por 
estabilizadores dinâmicos.  Dos músculos abaixo relacionados, qual NÃO tem importância crucial 
na estabilidade dinâmica da articulação glenoumeral? 

 
a) Serrátil anterior. 
b) Supra-espinhoso. 
c) Deltóide. 
d) Subescapular. 
e) Redondo menor. 
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25. A utilização de órteses como dispositivos terapêuticos dentro do arsenal de instrumentos utilizados 
pelo fisioterapeuta em pacientes com lesões de nervos periféricos é cada vez mais comum. Os 
propósitos e princípios de utilização de órteses estáticas em pacientes com lesões de nervos 
periféricos são, EXCETO: 

 

a) prevenção de deformidades articulares; 
b) maximizar a função do membro; 
c) evitar estiramento de músculos paréticos provocados pela ação dos músculos antagonistas 

hígidos; 
d) minimizar componente álgico por movimentos indesejáveis; 
e) fortalecer músculos agonistas evitando atrofia muscular por desuso. 

 
26. O ultrassom é uma das modalidades terapêuticas mais empregadas na fisioterapia traumato-

ortopédica para tratamento de lesões músculo-esqueléticas. A respeito deste aparelho, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) Em geral, é utilizado sob a forma pulsada na fase aguda de lesões musculares para evitar os 
efeitos térmicos. 

b) Nas lesões crônicas pode se utilizar a forma contínua com produção de efeitos térmicos. 
c) Sua utilização aumenta a síntese de colágeno por meio dos fibroblastos acelerando a 

cicatrização tecidual. 
d) Embora seja considerado um instrumento de produção de calor profundo, quando utilizado na 

forma contínua, na forma pulsátil pode ser utilizado em regiões com sínteses metálicas intra-
ósseas (pinos). 

e) Sua utilização não interfere no metabolismo tecidual local por não alterar o fluxo sanguíneo 
periférico na região de administração do aparelho. 

 

27. A marcha é definida como a maneira ou o padrão de locomoção que envolve o uso dos membros 
inferiores e que diferencia dois indivíduos. A respeito da marcha, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a)  Os músculos gastrocnêmios têm importante função durante a subfase de acomodação do pé 
no solo, evitando que o antepé toque o solo com muita força.  

b)  A marcha é dividida em duas grandes fases – a de apoio ou de estação e a de balanço ou 
oscilação. 

c)  Na fase de apoio, a subfase de contato inicial do pé tem como evento principal o toque do 
calcâneo no solo. 

d)  Cadência é o número de passos dados em um determinado período de tempo. 
e)  O músculo tibial anterior tem grande importância na fase de balanço da marcha evitando que o 

antepé arraste no solo durante a subfase de balanço médio. 
 

28. A percepção, os movimentos voluntários, o uso da linguagem e da comunicação não-verbal, a 
compreensão das relações espaciais, o uso de informações visuais, a tomada de decisões, a 
consciência, as emoções, as interações corpo e mente, todos dependem do sistema nervoso 
central. Dentre as estruturas cerebrais essenciais para a sobrevivência do indivíduo destaca-se o 
hipotálamo cujas funções são, EXCETO: 

 

a) manutenção da homeostase: ajuste da temperatura corporal, pressão sanguínea, ingestão e 
excreção de água e digestão; 

b) regulação do fluxo de informações para o córtex cerebral, ou seja, regula o nível de atividade 
dos neurônios corticais; 

c) regulação dos ritmos circadianos como o ciclo de vigília-sono; 
d) regula os comportamentos de comer, reprodutivos e defensivos; 
e) regulação endocrinológica do crescimento e do metabolismo sistêmico. 
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29.  Sobre a Lei de Fick (lei da difusão), utilizada para compreendermos as trocas gasosas em nível de 
membrana alvéolo-capilar, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 a)  quanto maior a diferença de pressão parcial de cada gás entre os compartimentos alveolar e 
capilar pulmonar, maior é a velocidade de difusão; 

 b)  o coeficiente de solubilidade de um determinado gás é diretamente proporcional à sua 
capacidade e velocidade de difusão; 

 c)  quanto menor a espessura da membrana respiratória, menor é a velocidade de difusão de um 
gás por essa membrana; 

 d)  o peso molecular do gás é inversamente proporcional à sua velocidade de difusão; 
 e)  quanto maior a área de troca da membrana respiratória, maior é a velocidade de difusão.  
 
30.  No processo clínico-fisioterapêutico, o objetivo primário de um correto diagnóstico cinesiológico 

funcional durante a avaliação do paciente é: 
 

a) estabelecer a doença de base; 
b) dar o prognóstico clínico funcional; 
c) estabelecer a alta clínica fisioterapêutica; 
d) direcionar o plano de tratamento fisioterapêutico; 
e) correlacionar os dados de identificação do paciente com a anamnese. 

 
31.  Dos achados clínicos abaixo relacionados, qual NÃO é correlacionado diretamente com a 

Polineurite Idiopática Aguda – Síndrome de Guillain-Barré? 
 

 a)  Parestesias sem perda de sensibilidade. 
 b)  Bradicinesia com tremores de intenção. 
 c)  Paresia muscular bilateral com progressão ascendente. 
 d)  Hiporreflexia tendinosa profunda. 
 e)  Hipertermia, com sensação de mal-estar. 
 
32.  As bengalas são dispositivos auxiliares da marcha, também consideradas como órteses de 

membros inferiores, utilizadas com várias finalidades como para aumentar o equilíbrio durante a 
deambulação e reduzir a descarga de peso de um dos membros inferiores durante a fase de 
apoio da marcha. Assinale a alternativa CORRETA que se traduz na melhor forma de utilização 
de uma bengala para um cliente com artropatia degenerativa de joelho direito. 

 

a) A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior 
contralateral. 

b) A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro 
inferior homolateral. 

c) A bengala deve ser utilizada do lado direito e movimentar-se juntamente com o membro inferior 
homolateral. 

d) A bengala deve ser utilizada do lado esquerdo e movimentar-se juntamente com o membro 
inferior contralateral. 

e) A bengala deve ser utilizada no lado direito e deve tocar o solo durante a fase de apoio do 
membro inferior esquerdo. 

  
33.  A Úlcera por Pressão é definida como qualquer lesão de pele ou tecidos moles causada por uma 

pressão não aliviada resultando em isquemia prolongada com consequente danos teciduais. São 
frequentemente localizadas nas regiões das proeminências ósseas e estadiadas em níveis de 
classificação de acordo com os graus de danos observados no tecido e profundidade da lesão. É 
um sério problema que afeta aproximadamente 9% da população que se encontra hospitalizada e 
23% da população com problemas crônicos de saúde que ficam acamados em seus domicílios. 
Das alternativas abaixo relacionadas, qual a melhor abordagem profilática para evitar o 
surgimento de úlceras por pressão em pacientes acamados? 

 

a) Lavar abundantemente a área sob pressão deixando-a úmida após a limpeza. 
b) Promover o debridamento do tecido necrótico da região central da úlcera. 
c) Fazer curativo compressivo a cada 24 horas. 
d) Promover a mudança de decúbito a cada 02 horas. 
e) Proceder com laserterapia de baixa potência nas regiões hiperemiadas. 
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34.  Doença pulmonar inflamatória crônica caracterizada por hiperresponsividade brônquica e limitação 
do fluxo aéreo por bronco-obstrução, reversível espontaneamente ou com tratamento, 
manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e 
tosse, de etiologia multifatorial com associação de fatores genéticos e ambientais, com utilização 
da espirometria simples como importante exame complementar para confirmação diagnóstica. Tal 
enunciado se correlaciona com qual entidade nosológica abaixo descrita? 

 
 a)  Bronquite crônica. 
 b)  Enfisema pulmonar. 
 c)  Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. 
 d)  Broncopneumonia bacteriana. 
 e)  Asma brônquica.  
 
35.  Das alternativas abaixo relacionadas, qual NÃO faz a correta associação entre o teste clínico e a 

estrutura a ser avaliada pelo teste durante uma avaliação clínica fisioterapêutica de um paciente 
com distúrbio neuromusculoesquelético? 

 
 a)  Teste do impacto de Neer – avaliação dos discos intervertebrais. 
 b)  Teste de Jobe – avaliação funcional dos músculos do manguito rotador, especialmente do 

supra-espinhoso. 
 c)  Teste de compressão de Apley – avaliação da integridade dos meniscos do joelho. 
 d)  Teste de Trendelenburg – avaliação funcional do músculo glúteo médio. 
 e)  Teste de Lachman – avaliação da integridade dos ligamentos cruzados no joelho. 
 
36.  A Reabilitação Cardíaca é definida como um conjunto de atividades realizadas por uma equipe 

multiprofissional moldado individualmente a pacientes com doenças cardíacas com finalidade de 
melhorar a condição física, mental e social, capacitando sua reintegração à comunidade. NÃO é 
resposta fisiológica da atividade física aeróbia individualmente orientada, prescrita e 
supervisionada por fisioterapeuta em programas de reabilitação cardíaca para com o cardiopata: 

 
a) aumento do HDL colesterol. 
b) diminuição da freqüência cardíaca de repouso. 
c) diminuição da quantidade de enzimas oxidativas.  
d) diminuição da pressão arterial média de repouso. 
e) aumento do VO2 máximo e diminuição do VO2 miocárdico. 

 
37.  Na avaliação clínica de um cardiopata é fundamental, durante o exame físico, realizar a ausculta 

cardíaca na busca de sons que denotem o funcionamento normal e patológico do coração. Sobre 
ausculta cardíaca, julgue os itens abaixo e assinale o INCORRETO. 

 

a) A 2ª bulha é caracterizada pela abertura das valvas semilunares (aórtica e pulmonar). 
b) A 1ª bulha caracteriza o fechamento das valvas atrioventriculares. 
c) A presença de sopro sistólico em foco mitral é sugestivo de insuficiência da valva mitral. 
d) A 2ª bulha tem como localização o foco aórtico ou pulmonar. 
e) A presença de sopro sistólico em foco aórtico é sugestivo de estenose da valva aórtica. 

 
38.  Assinale a alternativa INCORRETA sobre a anatomia interna do coração.  
 

a) Formado por quatro câmaras separadas por septos, sendo dois átrios separados pelo septo 
inter-atrial e dois ventrículos separados pelo septo inter-ventricular. 

b) Os óstios inter-atriais e inter-ventriculares são orifícios que comunicam as câmaras cardíacas 
atriais direita/esquerda e ventriculares direita/esquerda respectivamente. 

c) As câmaras ventriculares possuem músculos papilares em suas paredes internas cuja função é 
evitar o prolapso das valvas atrioventriculares durante a sístole ventricular para dentro das 
câmaras atriais. 

d) As valvas cardíacas são em número de 04, sendo que cada uma é constituída por 03 válvulas 
ou cúspides, a exceção da valva atrioventricular esquerda (valva mitral) que é bicúspide. 

e) O sincício ventricular direito tem um diâmetro e volume menor quando comparado com a 
parede sincicial do ventrículo esquerdo (em condições normais) devido à resistência vascular 
da circulação pulmonar ser bem menor do que a resistência vascular sistêmica. 
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39.  A artrite reumatóide é uma doença sistêmica caracterizada pelas manifestações articulares, as 
quais são frequentemente precedidas por fadiga, mialgia, febre e emagrecimento. Afeta ambos os 
sexos, com predominância pelo sexo feminino e taxa de incidência maior entre os 35 e 45 anos de 
idade. O Colégio Americano de Reumatologia propôs critérios diagnósticos da Artrite Reumatóide 
com alta sensibilidade e especificidade. Assinale a alternativa que NÃO se correlaciona com os 
critérios diagnósticos da Artrite Reumatóide segundo o Colégio Americano de Reumatologia. 

 

 a)  Rigidez matinal por pelo menos 1 hora. 
 b)  Poliartrite simétrica de pelo menos três articulações. 
 c)  Presença de quantidades anormais de fator reumatóide. 
 d)  Erosões ou rarefações ósseas justa-articulares demonstradas por exame radiográfico. 
 e)  Compromete preferencialmente coluna lombossacra poupando as articulações interfalangianas 

das mãos e dos pés. 
 
40.  Na avaliação clínica de um paciente geriátrico com comprometimento articular por quadro de 

osteoartrose avançada de joelho, o qual relata dor intensa no local que compromete a função de 
deambulação, qual alternativa melhor traduz as características desse componente álgico? 

 

 a)  Dor que é exacerbada com o repouso devido o componente inflamatório ser o principal 
responsável pelo desencadeamento do quadro álgico. 

 b)  Dor que acontece apenas na movimentação ativa com resistência, sendo que a movimentação 
passiva realizada pelo fisioterapeuta durante a avaliação é sem dor. 

 c)  Dor mais intensa no início do que no final do dia, principalmente devido à rigidez matinal, não 
apresentando crepitações. 

 d)  Dor acompanhada de grande aumento de volume, com hiperemia e hipertermia no local 
comprimindo estruturas periarticulares sendo este o principal mecanismo álgico. 

 e)  Dor mecânica, acompanhada de crepitação com deformidade da articulação comprometida 
com piora geralmente no final do dia devido ao estresse mecânico imposto pela posição 
ortostática. 

 
41.  A Ventilação Mecânica Não-Invasiva por Pressão Positiva (VNIPP) é um método de assistência 

ventilatória em que uma pressão positiva é aplicada à via aérea do paciente através de máscaras 
ou outras interfaces sem a utilização da intubação endotraqueal. De acordo com o III Consenso 
Brasileiro de Ventilação Mecânica, os maiores avanços das duas últimas décadas no campo da 
ventilação mecânica foram com a VNIPP. Das alternativas abaixo relacionadas, qual NÃO tem um 
bom nível de evidência e, consequentemente, de utilização da VNIPP, em consonância com o III 
Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica? 

 
 a)  BIPAP na Exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
 b)  BIPAP na Insuficiência Respiratória Hipoxêmica, como por exemplo, na SARA. 
 c)  CPAP no edema pulmonar cardiogênico. 
 d)  CPAP no período de pós-operatório imediato de cirurgias abdominais ou torácicas. 
 e)  BIPAP em pacientes terminais com Insuficiência Respiratória potencialmente reversível. 
 
42.  Reflexos humanos primitivos são originados do sistema nervoso central e estão presentes em 

crianças novas, especialmente bebês, mas não em adultos com sistema nervoso intacto. Estes 
reflexos desaparecem ou são inibidos pelos lóbulos frontais à medida que a criança se 
desenvolve pela maturação do cérebro, pela mielinização, arborização e formação das sinapses 
das células nervosas, com crescente controle voluntário de cada uma das atividades com estes 
reflexos relacionadas. Das alternativas abaixo relacionadas qual se correlaciona com o reflexo 
que é estimulado pela rotação da cabeça e causa a extensão dos membros para o lado em que a 
cabeça foi rodada e diminuição de tónus extensor com aumento da flexão dos membros para o 
lado occipital da cabeça, sendo iniciado por volta do segundo mês e integrado no quarto mês? 

 
 a)  Reflexo de Moro. 
 b)  Reflexo de Landau. 
 c)  Reflexo de Galant. 
 d) Reflexo Tônico Cervical Assimétrico. 
 e)  Reflexo Tônico Cervical Simétrico. 
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43.  Paciente portador de alterações inflamatórias e/ou degenerativas do aparelho gênito-urinário e 
reprodutor, incluindo incontinência esfincteriana e/ou vesical, associada a distúrbio de 
retroalimentação. Qual dos recursos fisioterapêuticos abaixo relacionados melhor se enquadra 
como opção terapêutica para esta clientela? 

 

 a)  Uso de diuréticos. 
 b)  Correção da hipermobilidade do colo vesical. 
 c)  Eletroestimulação com biofeedback. 
 d) Utilização de adesivos uretrais. 
 e)  Utilização de slings para correção da insuficiência esfincteriana. 
 
44.  NÃO é atribuição do profissional fisioterapeuta que presta consultoria, assistência e assessoria 

geral em fisioterapia do trabalho, de acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 

 

 a)  Realizar Exame Admissional e Demissional cinesiológico-funcional. 
 b)  Analisar a biomecânica da atividade produtiva do trabalhador para emissão de laudo técnico. 
 c)  Prestar assistência clínica pré e pós-operatória de cirurgia eletiva ao trabalhador. 
 d)  Prescrição e gerenciamento da assistência fisioterapêutica preventiva das doenças 

ocupacionais relacionadas ao trabalho. 
 e)  Analisar e qualificar as demandas observadas através de estudos ergonômicos aplicados ao 

trabalhador. 
45.  A Asfixia perinatal é uma injuria sofrida pelo feto ou pelo Recém-Nascido devido à má oxigenação 

(hipóxia) e/ou má perfusão (isquemia) de múltiplos órgãos, decorrentes das mais variadas 
situações tanto maternas, quanto fetais e durante o trabalho de parto. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre esse tema. 

 
 a)  Partos prematuros cesáreos são fatores de risco importantes, sendo que partos normais de 

fetos macrossômicos não são considerados fatores de risco para asfixia perinatal. 
 b)  A asfixia perinatal no recém-nascido de termo é considerada a causa principal de lesão 

cerebral. 
 c)  A interrupção do fluxo sanguíneo umbilical pode ser considerada causa de asfixia durante o 

trabalho de parto. 
 d)  Falha em insuflar os pulmões do recém-nascido após o nascimento devido à obstrução de via 

aérea por corpo estranho ou edema pulmonar pode levar à asfixia perinatal. 
 e)  Uso de fórceps, apresentação anômala com parto prolongado, desproporção céfalo-pélvica e 

parto cesário são fatores de risco para asfixia perinatal. 
 
46.  A gestação inicia-se após a fecundação do óvulo pelo espermatozóide. Durante este estágio 

inicial, o corpo da gestante passa por inúmeras transformações, incluindo alterações físicas, 
hormonais e psicológicas, sendo que o período gestacional dura por volta de 40 semanas.  Sobre 
esse período, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Ocorre aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco por volta da sexta semana de 

gestação. 
b) A hidroterapia pode ser indicada para a gestante como forma de melhorar a qualidade de vida 

da gestante e permitir que a mesma tenha mais confiança durante o trabalho de parto. 
c) As atividades físicas leves, mesmo com exercícios resistidos e as caminhadas de até 50 

minutos resultam em benefício para a gestante e o feto. 
d) Nos últimos meses da gestação com o aumento do volume uterino e, consequentemente, 

abdominal, a gestante pode relatar dispneia em decorrência de um distúrbio restritivo de caixa 
torácica. 

e) O exercício físico deve ser contraindicado em casos de mulheres que desenvolvem 
hiperlordose durante a gestação em virtude do novo posicionamento do centro de gravidade, 
devido o aumento do volume e do peso uterino. 
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47.  Técnica de tratamento fisioterapêutico feito exclusivamente na posição horizontal, onde são 
utilizadas as propriedades físicas da água (flutuação, turbulência, pressão hidrostática e tensão 
superficial) para se criar um programa de resistência para execução dos padrões de 
movimentação visando o fortalecimento muscular, a reeducação muscular, o alongamento de 
tronco, o relaxamento e inibição de tônus, a propriocepção e a analgesia, podendo utilizar 
padrões em diagonal espiral onde o fisioterapeuta é o ponto fixo, ou seja, o estabilizador do 
movimento, além da possível utilização de flutuadores para dar suporte ao paciente. 

 Tal método de tratamento denomina-se: 
 

a) Bobath 
b) Bad Ragaz 
c) Halliwick 
d) Watsu 
e) Bag squeezing 

 
 
48.  A terapia de expansão pulmonar inclui uma variedade de técnicas respiratórias destinadas a 

corrigir ou prevenir a atelectasia, a unidade shunt e a hipoxemia, tendo como efeito o aumento 
da complacência pulmonar, a diminuição do trabalho da musculatura ventilatória e o aumento da 
oxigenação arterial. Das alternativas abaixo relacionadas, qual NÃO se correlaciona diretamente 
como uma técnica ou instrumento utilizado para a expansão pulmonar? 

 
a) Pressão Positiva Expiratória nas Vias Aéreas (EPAP). 
b) Inspirômetro de incentivo à Volume (Voldyne). 
c) Padrão ventilatório com inspiração fracionada ou em tempos. 
d) Válvula de Flutter. 
e) Sistema de CPAP. 

 
49.  As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade em 

todo o mundo, tanto em países desenvolvidos como nas nações em desenvolvimento. Existe uma 
série de exames complementares utilizados para o diagnóstico das doenças cardiovasculares 
bem como para o acompanhamento de pacientes em programas de reabilitação cardíaca, dentre 
eles o teste ergométrico. A precordialgia de esforço durante a realização de um teste 
ergométrico (teste de esforço físico em esteira ergométrica) tem uma grande correlação clínica 
com a (sugestivo de): 

 
 a) Hipertensão Arterial Sistêmica. 
 b) Insuficiência da Valva Mitral. 
 c) Arritmia Ventricular. 
 d) Coronariopatia Isquêmica. 
 e) Comunicação Inter-Atrial (CIA). 
 
50.  Método amplamente utilizado por fisioterapeutas para tratamento de pacientes neurológicos 

priorizando a solução de problemas encontrados nos pacientes com base nos conhecimentos 
filosóficos, teóricos e nos princípios do conceito neuroevolutivo. Tem sua objetivação na 
facilitação de movimentos e posturas normais bem como na inibição de padrões de movimentos 
e posturas anormais. Tal enunciado refere-se ao método: 

 
a) Bobath 
b) Kabat 
c) Equoterapia 
d) Crochetagem 
e) Microfisioterapia 

 


