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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Frio congelante e calor fatal: quando temperaturas 

extremas podem matar? 
 

A costa leste dos Estados Unidos enfrentou 
ontem seu dia mais gelado em quatro décadas, com 
uma queda histórica das temperaturas que, aliada ao 
intenso vento, provocou sensação térmica de até -50ºC 
em alguns pontos. A intensa onda de frio foi 
provocada por um “vórtice polar” – uma massa de ar 
densa e fria que gira no sentido anti-horário –, e 
Estados como Minnesota viram descer seus 
termômetros até -48ºC, batendo recordes de duas 
décadas, acompanhada de neve e chuvas de granizo. 
Tais temperaturas são difíceis de imaginar no Brasil, 
onde no mesmo período foi registrado calor de quase 
40ºC no sul do Brasil, onde o clima costuma ser mais 
ameno. 

O “vórtice polar” que atingiu os Estados 
Unidos esta semana é um ciclone de ar extremamente 
frio situado normalmente no norte do Canadá, mas que 
se deslocou para o sul acompanhado de fortes rajadas 
de vento. O fenômeno ligou o alarme no nordeste e 
meio-oeste do país, onde escolas foram fechadas, 
milhares de voos cancelados e recomendado que os 
cidadãos, na medida do possível, não saiam de suas 
casas. O frio é tanto que inclusive os ursos polares e 
os pinguins dos zoológicos de algumas cidades como 
Chicago foram cobertos. 

O frio registrado em boa parte dos EUA foi tão 
intenso que a água quente, em ponto de fervura, de um 
copo lançado ao ar congela quase instantaneamente, 
passando a se transformar automaticamente em neve. 
A severa frente fria afeta 140 milhões de pessoas de 26 
Estados e provocou milhares de atrasos e 
cancelamentos de voos, além de cortes de luz em 
diversas regiões. Existe risco de hipotermia, e não é 
recomendado permanecer parado à intempérie durante 
muito tempo. Combinadas com rajadas de vento, 
temperaturas tão baixas são potencialmente fatais. 
Mais de uma dezena de mortes foram registradas, de 
maneira direta ou indireta, devido ao mau tempo e 
baixas temperaturas nos Estados Unidos.  

Quando a temperatura fica abaixo dos -25ºC, a 
pele exposta fica congelada em questão de minutos e 
a hipotermia não demora a surgir. O frio intenso pode 
provocar graves lesões na pele em poucos minutos de 
exposição ao ar livre. As autoridades recomendam 
usar manoplas ao invés de luvas, não permanecer na 
rua molhados e, se as circunstâncias permitirem, não 
ir para as ruas de modo algum. Os habitantes são 
convocados a permanecer em suas casas e a fazer 
estoques de alimentos. 

Os sintomas do congelamento são a perda da 
sensibilidade e a palidez nos dedos, orelhas e nariz. A 
hipotermia se manifesta com perda de memória, 
desorientação, fadiga e calafrios. Neste caso, deve-se 
levar a vítima a um lugar coberto, fornecer bebidas 
quentes e depois ir ao médico. Autoridades pediram 
aos americanos que fiquem dentro de casa e estoquem 
alimentos e remédios. Especialistas alertam à 
população que a pele exposta a tais condições pode 
sofrer queimaduras em menos de cinco minutos. 

Se o frio intenso pode causar queimaduras, 
imagine se expor a temperaturas muito quentes. Na 
segunda-feira, enquanto os Estados Unidos 
registravam temperaturas entre 11 e 22 graus abaixo 
da média, a temperatura chegava aos 41,1°C em Santa 
Rosa, cidade argentina na província de La Pampa. O 
país registrou a pior onda de calor em seu território no 

último século. A umidade relativa do ar era de apenas 
9%, uma situação de emergência pelos padrões da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Ficar em um 
ambiente muito quente (com temperaturas acima de 
40ºC) por períodos prolongados dificulta o controle 
térmico do corpo e pode causar a condição conhecida 
como hipertermia. 

Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem sintomas como 
aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, 
ansiedade e dificuldade de concentração. Sintomas 
mais graves, como desidratação, insolação e cãibras, 
estão entre os principais indícios do calor extremo no 
organismo, que também costuma causar náuseas, 
vômito e suor intenso. Aumenta ainda o risco de 
câncer de pele – o mais frequente na população – e há 
a possibilidade de ocorrer queimaduras solares que, 
se não tratadas, podem evoluir para um câncer de 
pele. 
 
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/educacao 

 

Questão 01  
 
Observe o título do texto e indique a opção que 
apresenta as palavras que caracterizam, 
respectivamente, as palavras “frio”, “calor” e 
“temperaturas”: 

(A) Congelante – fatal – extremas. 
(B) Fatal – fatal – extremas. 
(C) Congelante – congelante – matar. 
(D) Fatal – congelante – extremas. 
(E) Fatal – fatal – matar. 

Questão 02  
 
Com relação ao texto, é INCORRETO afirmar: 

(A) O ciclone que atingiu os Estados Unidos 
ocasionou: o fechamento de escolas, o 
cancelamento de milhares de voos e a 
recomendação de que os cidadãos, na medida 
do possível, não saíssem de suas casas. 
 

(B) O frio intenso pode provocar graves lesões na 
pele em poucas horas de exposição. 

 
(C) Combinadas com rajadas de vento, 

temperaturas tão baixas podem até matar. 
 

(D) No sul do Brasil, o clima costuma ser mais 
ameno, ainda assim, nesta época do ano, foi 
registrado um calor de quase 40ºC. 

 
(E) A intensa onda de frio foi provocada por um 

“vórtice polar”. 

Questão 03  
 
São informações do texto, EXCETO: 

(A) Os sintomas do congelamento são: perda da 
sensibilidade, palidez nos dedos, orelhas e 
nariz.  
 

(B) A hipotermia se manifesta com perda de 
memória, desorientação, fadiga e calafrios. 
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(C) Ficar em um ambiente muito quente por longos 

períodos dificulta o controle térmico do corpo e 
pode causar a condição conhecida como 
hipotermia. 
 

(D) Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem alguns 
sintomas: aumento da irritabilidade, fraqueza, 
depressão, ansiedade e dificuldade de 
concentração.  

 
(E) Um dos principais indícios do calor extremo no 

organismo: desidratação, insolação e cãibras. 

Questão 04  
 
Palavras acentuadas graficamente pela mesma regra: 

(A) Memória – médico – vítima. 
(B) Náuseas – vômito – câncer. 
(C) Circunstâncias – intempérie – vórtice. 
(D) Horário – termômetros – difíceis. 
(E) Água – remédios – território. 

Questão 05  
 
No primeiro parágrafo, o emprego de dois travessões 
poderia ter sido substituído, sem alterar o sentido do 
texto, por: 

(A) Ponto final. 
(B) Ponto e vírgula. 
(C) Vírgulas. 
(D) Ponto de interrogação. 
(E) Hífen. 

Questão 06  
  
Leia a charge, a seguir: 
 

 
 
O assunto em foco é: 

(A) O aumento do preço dos ovos. 
(B) O relacionamento de pais e filhos. 
(C) O estresse na população jovem. 
(D) O calor excessivo que tem feito nesta época do 

ano em todo o país. 
(E) As alternativas que o brasileiro tem encontrado 

para “driblar” o calor intenso. 

 

ATUALIDADES 

 

Questão 07  
 
Os estudantes brasileiros de nível superior podem 
contar com o financiamento das anuidades como 
forma de estimular a permanência e a conclusão de 
curso de graduação em instituições não gratuitas.  O 
programa do Ministério da Educação (MEC) destinado 
à concessão deste financiamento chama-se: 

 
(A) FIES. 
(B) FNDE. 
(C) ENADE. 
(D) PROUNI. 
(E) FUNDEB. 

 

Questão 08  
 
Conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável é o 
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não esgota os recursos para o 
futuro. Dado esse contexto, observe as assertivas 
abaixo: 
 

I. Exploração dos recursos vegetais de 
florestas e matas, garantindo o replantio. 
 

II. Substituição, em supermercados e lojas, 
das sacolas plásticas pelas feitas de 
papel. 

 
III. Reciclagem dos resíduos sólidos e 

exploração do gás liberado em aterros 
sanitários como fonte de energia. 

 
IV. Consumo controlado da água, visando 

evitar o desperdício. 
 
A alternativa CORRETA quanto às ações que vão ao 
encontro do desenvolvimento sustentável é: 

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

 

Questão 09  
 
O julgamento do Mensalão foi o mais importante da 
história do Supremo Tribunal Federal. Dos 37 réus, 25 
foram condenados por diversos motivos, tais como: 
corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, gestão 
fraudulenta, formação de quadrilha, entre outros. Dado 
esse contexto, assinale V para VERDADEIRO e F para 
FALSO. 

 
(  ) Dos quatro réus acusados do crime de 

gestão fraudulenta, três foram condenados: 
a acionista e ex-presidente do Banco Rural 
Kátia Rabello, o ex-vice-presidente José 
Roberto Salgado e o atual vice Vinícius 
Samarane. 

 
(  ) Deverão  iniciar o cumprimento de penas de 

prestação de serviço: Henrique Pizzolato, 
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Marcos Valério e a ex-dirigente do Banco 
Rural Kátia Rabello. 

 
(  ) O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, 

o ex-presidente do PT, José Genoino e o 
ex-tesoureiro, Delúbio Soares, 
compuseram o núcleo político do 
Mensalão e articularam pagamento aos 
parlamentares em troca de apoio ao 
governo Lula. 

 
(  ) De acordo com as denúncias, o 

Presidente Lula era responsável por 
captar dinheiro por meio de desvio de 
recursos públicos e empréstimos 
fictícios, para o pagamento de propina a 
políticos da base aliada. 

 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é: 

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

 

Questão 10  
 
O país que fechou em fevereiro de 2014 um acordo 
com a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA), da ONU, com mais "sete medidas práticas" 
para ampliar a transparência do programa nuclear de 
Teerã é: 

 
(A) Estados Unidos. 
(B) Irã. 
(C) Turquia. 
(D) Paquistão. 
(E) Alemanha. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11  
 
Lucas, Amanda e Nayara são três estudantes de 
Matemática, mas cada um estuda uma área diferente. 
Um estuda álgebra, outro estuda geometria e o outro 
análise. Sabe-se que: 
 

 Amanda ou Nayara estudam álgebra, mas não 
ambas. 

 Lucas ou Nayara estudam Geometria, mas não 
ambos. 

 Lucas estuda álgebra ou Amanda estuda 
análise, mas não ocorrem as duas opções 
juntas. 

 Nayara ou Amanda estudam análise, mas não 
ambas. 
 

Com base nessas informações, é possível afirmar que 
Lucas, Amanda e Nayara estudam, respectivamente: 
 

(A) Geometria, análise e álgebra. 
(B) Geometria, álgebra e análise. 
(C) Análise, geometria e álgebra. 
(D) Álgebra, geometria e análise. 
(E) Álgebra, análise e geometria. 

 
 
 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa em que a figura NÃO pertence ao 
grupo: 
 

a)                       b)                            c)  

    
 
d)                            e)  

   
 

Questão 13  
 
Se a única irmã do único irmão de minha mãe tem uma 
filha única, que se chama Maria. O que podemos 
afirmar sobre Maria? 
 

(A) Maria é minha prima. 
(B) Maria é minha tia. 
(C) Maria é minha mãe. 
(D) Eu sou Maria. 
(E) Eu sou neta de Maria. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 14  
 
Considerando o editor de texto WRITER 4.1 
(LibreOffice), em sua instalação padrão, são 
apresentas imagens (botões) com suas respectivas 
funcionalidades. Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A)  - Tamanho da fonte. 
 

(B)  - Pincel de Formatação. 
 

(C) - Ajuda do LibreOffice. 
 

(D) - Caracteres não-imprimíveis. 
 

(E)  - Colar. 
 

Questão 15  
 
Considerando o software para a manipulação de 
planilhas CALC (LibreOffice), em sua instalação 
padrão, analise a planilha a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta o resultado correto ao ser 
executada a fórmula =A1+(B1*C1) 
 

 

http://g1.globo.com/topico/marcos-valerio.html
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(A) 0. 
(B) 4. 
(C) 6. 
(D) 7. 
(E) Será apresentada uma mensagem de ERRO. 

 

Questão 16  
 
Observe a imagem extraída do Windows Explorer: 
 

 
A Unidade nomeada acima como OS (C:), também é 
conhecida como: 

 
(A) Ápice. 
(B) Terra. 
(C) Horizonte. 
(D) Raiz. 
(E) Teto. 

 

Questão 17  
 
Acerca do motor de busca Google 
(www.google.com.br), assinale a alternativa que 
apresenta de forma CORRETA a funcionalidade do 
botão "Estou com sorte": 
 

 
 

(A) Traz as considerações do horóscopo do dia. 
 

(B) Você é redirecionado para um site que contém 
no ENDEREÇO as palavras que digitou no 
campo de busca. 

 
(C) O Google automaticamente redireciona sua 

pesquisa para o último site acessado com um 
assunto correspondente. 

 
(D) É verificado o site que contém a maior 

quantidade das palavras procuradas e que 
contenham imagens correlatas, em seguida 
redireciona sua pesquisa. 

 
(E) Você é automaticamente conduzido à primeira 

página Web que o Google devolveu para a sua 
pesquisa. 

 

Questão 18  
 
Acerca do navegador Google Chrome, para 
RECARREGAR a página, basta pressionar a tecla F5, 
ou clicar no botão: 

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

NOÇÕES DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Questão 19  
 
É princípio dos serviços públicos, EXCETO: 
 

(A) O princípio da exorbitância. 
(B) O princípio da permanência. 
(C) O princípio da generalidade. 
(D) O princípio da modicidade. 
(E) O princípio da cortesia. 

 

Questão 20  
 

São atributos do ato administrativo:   
 

(A) Presunção de contrariedade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(B) Presunção de ilegalidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(C) Presunção de legitimidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(D) Presunção de expectativa, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(E) Presunção de ineficácia, imperatividade e 
autoexecutoriedade. 

 

Questão 21  
 

À luz da Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta um requisito básico 
para investidura em cargo público: 
 

(A) O gozo dos direitos políticos. 
(B) A quitação com as obrigações militares e 

eleitorais. 
(C) O nível de escolaridade exigido para o exercício 

do cargo. 
(D) A comprovação de filiação em partido político. 
(E) A aptidão física e mental. 

 

Questão 22  
 

Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA. São 
deveres do administrado perante a Administração, sem 
prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
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(A) Expor os fatos conforme a verdade. 
(B) Utilizar-se de todos os meios de prova, inclusive 

as ilícitas.  
(C) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 
(D) Não agir de modo temerário. 
(E) Prestar as informações que lhe forem solicitadas 

e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

Questão 23  
 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA.  Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições, e notadamente: 

 
I. Revelar fato ou circunstância de que tem 

ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo. 

II. Negar publicidade aos atos oficiais. 
III. Frustrar a licitude de concurso público. 
IV. Revelar ou permitir que chegue ao 

conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou 
serviço. 

V. Deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo. 

 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 24  
 

Considerando os artigos 37 a 41 da Constituição 
Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 
 

II. O servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, investido no 
mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

 
III. A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

 

IV. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

 
V. São estáveis após três anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. 

 

(A) Apenas a afirmativa V está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 25  
 

Sobre a Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos 
administrativos), assinale a alternativa CORRETA. Não 
constitui tipo de licitação: 
 

(A) A de menor preço. 
(B) A de menor qualidade. 
(C) A de melhor técnica. 
(D) A de técnica e preço. 
(E) A de maior lance ou oferta. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Questão 26  
 

Sobre os fundamentos da fisioterapia, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) Tem competência legal para assumir e executar 

o processamento de sangue, suas sorologias e 
exames pré-transfusionais. 

(B) Promove o desenvolvimento, tratamento e a 
reabilitação de pessoas que têm necessidades 
especiais, tendo como objetivo a independência 
e a autonomia do indivíduo nas atividades da 
vida diárias. 

(C) Compete métodos e técnicas, com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do paciente. 

(D) Aptidão para realizar procedimentos invasivos 
mais comuns, tais como punções de veias, 
artro-centese, cateterismo vesical, 
desbridamento de escara e bloqueios nervosos. 

(E) Promove saúde ao paciente, bem como 
prescreve medicações. 

Questão 27  
 
Dentre os principais objetivos da reeducação 
funcional, está o(a): 
 

(A) Ganho de amplitude articular. 
(B) Ganho de força muscular. 
(C) Alongamento e fortalecimento. 
(D) Auxílio na higiene e na independência. 
(E) Melhora da sensibilidade. 

Questão 28  
 

Na anatomia respiratória, qual(is) estrutura(s) é(são) 
responsável(is) pela formação do surfactante: 
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(A) Nariz. 
(B) Boca. 
(C) Traqueia. 
(D) Pneumócito tipo II. 
(E) Alvéolos. 

Questão 29  
 

Na gota crônica, qual a forma clínica mais comum em 
se manifestar: 

 

(A) Oligoartrite e cistos. 
(B) Poliartrite com tofos. 
(C) Monoartrite. 
(D) Podogra. 
(E) Entesites. 

Questão 30  
 
Em uma lesão de ligamento Cruzado Anterior (LCA). 
em mecanismo de contato, podem ocorrer lesões em 
outras duas estruturas do joelho. Quais? 

 
(A) Ligamento Cruzado Posterior, Menisco Lateral. 
(B) Ligamento Colateral Lateral, Menisco Lateral. 
(C) Ligamento Cruzado Posterior, Menisco Medial. 
(D) Ligamento Colateral Medial, Menisco Medial. 
(E) Ligamento Patelar, Tendão Pata de Ganso. 

Questão 31  

 
O teste de Mc Murray permite diagnóstico de: 

 
(A) Ruptura Meniscal. 
(B) Ruptura do Ligamento Cruzado Anterior. 
(C) Ruptura do Ligamento Cruzado Posterior.  
(D) Ruptura do Ligamento Colateral Medial. 
(E) Ruptura do Ligamento Talo Fibular.   

Questão 32  
 

Conforme a resolução do coffito 158/94, qual nome e 
titulação devem ser usados pelo fisioterapeuta? 

 
(A) Cinesioterapeuta. 
(B) Terapeuta Funcional. 
(C) Repegista. 
(D) Terapeuta Corporal. 
(E) Terapeuta Morfoanalista. 

Questão 33  

 
Em uma avaliação postural, quando uma EIPS é mais 
baixa de um lado, o que isso significa? 

 
(A) Cifose torácica. 
(B) Hiperlordose. 
(C) Espondilolistese. 
(D) Artrose. 
(E) Escoliose. 

Questão 34  
 

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as 
seguintes afirmações: 

 
I. Na marcha de três pontos com muletas, o 

paciente deve fazer um discreto apoio da 
ponta de pé. 

II. A marcha de quatro pontos é uma marcha 
recíproca e lenta. 

III. As muletas canadenses são melhores 
que as muletas axilares para os pacientes 
com maior desequilíbrio. 

IV. A marcha de oscilação é quando são 
levadas as duas muletas à frente, em 
seguida os membros inferiores são 
levados até as muletas. 

V. A marcha de dois pontos com muletas é 
aquela em que são lançadas as duas 
muletas à frente em seguida um membro 
inferior depois o outro. 

 
(A) Somente a alternativa I está correta. 
(B) Somente a alternativa II está correta. 
(C) Somente a alternativa IV está correta. 
(D) As alternativas I e II estão corretas. 
(E) As alternativas II e IV estão corretas. 

Questão 35  

 
Assinale a alternativa que NÃO faz parte dos músculos 
que formam o manguito rotador do ombro: 

 
(A) Supraespinhoso. 
(B) Subescapular. 
(C) Deltoide. 
(D) Infraespinhoso. 
(E) Redondo menor. 

Questão 36  

 
Qual destas é a manifestação de pior prognóstico na 
Artrite Reumatoide? 

 
(A) Esclerite. 
(B) Derrame pleural. 
(C) VHS alto. 
(D) Anemia. 
(E) Alopecia. 

Questão 37  

 
Assinale a via ascendente medular que é responsável 
pela temperatura e dor: 

 
(A) Vias eferentes - Tracto corticoespinhal. 
(B) Coluna posterior - Tractos espinhocerebelares. 
(C) Via anterolateral - Tractos espinotalâmicos. 
(D) Coluna posterior - Tracto espinocerebelar 

anterior. 
(E) Vias eferentes - Tracto reticuloespinhal. 

Questão 38  
 
Efeitos neurofisiológicos da mobilização articular: 

 
(A) Promove a movimentação do fluido sinovial. 
(B) Transporta nutrientes para porções avasculares. 
(C) Lubrifica as articulações. 
(D) Movimentos oscilatórios de pequena amplitude 

usados para estimular os mecanoceptores. 
(E) Tenciona os tecidos ao redor da articulação. 

Questão 39  
 

Temos razões para mantermos o corpo em atividades 
físicas diárias, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a este princípio:  
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(A) Promove o desenvolvimento físico, mental e 

social. 
(B) Promove a obesidade. 
(C) Facilita desenvolvimento de coordenação 

motora. 
(D) Promove saúde e bem-estar. 
(E) Promove desenvolvimento muscular. 

Questão 40  
 

Assinale a alternativa que corresponde a inspiração 
fracionada na técnica de cinesioterapia respiratória: 

 
(A) Diminuição do volume corrente. 
(B) Aumento da frequência respiratória. 
(C) Aumento da resistência. 
(D) Diminuição da elasticidade. 
(E) Aumento da complacência. 

Questão 41  
 
A hipertonia é o aumento do tônus muscular, assinale 
a alternativa que corresponde a este enunciado: 

 
(A) Hemiplegia e paresia. 
(B) Miotonia e parestesias. 
(C) Distrofia e rigidez. 
(D) Rigidez e espasticidade. 
(E) Espasticidade e distrofia. 

Questão 42  
 

No assoalho da tabaqueira anatômica, os ossos do 
carpo podem ser apalpados. Quais? 

 
(A) Capitato e hiamato. 
(B) Trapézio e semilunar. 
(C) Escafoide e capitato. 
(D) Trapézio e trapezoide. 
(E) Escafoide e trapézio. 

Questão 43  
 

Os ossos do pé formam arcos de sustentação e 
distribuição do peso corpóreo, assinale a alternativa 
que compõe os ossos que formam o arco longitudinal 
medial: 

 
(A) Calcanêo, tálus, navicular, I° e II° metatarsos. 
(B) Calcâneo, cuboide, III°, IV° e V° metatarsos. 
(C) Cuneiformes, cuboide e base dos cincos ossos 

metatarsais. 
(D) Cuneiformes medial, intermédio e lateral. 
(E) Tálus, cuboide e cuneiforme medial. 

Questão 44  
 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as 
atribuições do fisioterapeuta no PSF e da atenção 
primária: 

 
(A) Atua no diagnóstico e tratamento na área de 

ortopedia, geriatria e ginecologia.  
(B) Educação, prevenção e assistência 

fisioterapêutica coletiva e individual. 
(C) Atua na promoção, prevenção e na saúde da 

mulher. 
(D) Realiza reabilitação neurológica, integra e 

socializa o indivíduo a suas atividades de vida 
diária. 

(E) O profissional atua na equipe multidiciplinar, 
realizando apenas palestras e orientações. 

Questão 45  
 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos efeitos 
fisiológicos da terapia por diatermia: 

 
(A) Alívio da dor. 
(B) Redução no espasmo muscular. 
(C) Diminuição do suporte sanguíneo. 
(D) Aumento de amplitude articular. 
(E) Efeito sedativo. 

Questão 46  
 

A osteoartrite é uma doença reumática e apresenta 
alguns sintomas importantes, assinale a alternativa 
que NÃO corresponde a esses sintomas: 

 
(A) Dor.  
(B) Rigidez articular. 
(C) Deformidade.  
(D) Xeroftalmia. 
(E) Progressiva perda de função. 

Questão 47  
 

A asma brônquica produz um escarro. Qual? 

 
(A) Hemoptoico. 
(B) Seroso. 
(C) Ceratinoso. 
(D) Purulento.  
(E) Mucoso. 

Questão 48  
 
O teste de trendelemburg serve para detectar fraqueza 
dos músculos estabilizadores, assinale a alternativa 
que corresponde a esses músculos: 

 
(A) Glúteo médio e piriforme. 
(B) Glúteo médio e glúteo mínimo. 
(C) Glúteo Maximo e semitendíneo. 
(D) Sartório, grácil e semitedíneo. 
(E) Piriforme e obturatório interno. 

Questão 49  
 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos efeitos 
terapêuticos da hidroterapia: 

 
(A) Aumenta os estímulos proprioceptivos à medida 

que aumenta a profundidade, diminuindo a 
descarga de peso. 

(B) Facilita a melhora de processos inflamatórios. 
(C) Reduz tônus. 
(D) Reduz o espasmo muscular. 
(E) Facilita o ortostatismo. 

Questão 50  
 

Assinale a alternativa que corresponde aos efeitos 
fisiológicos da crioterapia: 

 
(A) Aumento do metabolismo. 
(B) Aumento do edema. 
(C) Redução do espasmo muscular. 
(D) Aumento da temperatura tecidual. 
(E) Aumento do fluxo sanguíneo. 
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