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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Acerca da avaliação do paciente com dor, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O diagnóstico da origem da dor não é importante na 

avaliação do paciente. 
(B) A determinação se a dor é aguda ou crônica não faz 

diferença na terapêutica adotada. 
(C) Na avaliação do paciente com dor, é importante 

adotar a estratégia da fragmentação da atenção do 
profissional ao avaliar o paciente. 

(D) O atendimento simultâneo por profissionais de 
áreas distintas, ao mesmo tempo, não significa 
necessariamente que o paciente recebeu atenção 
integral. 

(E) A avaliação psicológica em quadros de dor crônica 
é dispensável, importando apenas em custo para o 
paciente e o sistema de saúde. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
A respeito da entrevista na anamnese do paciente com dor, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Inicialmente, deve-se permitir a narrativa 

espontânea do paciente acerca de seu quadro e, 
depois, explorar melhor os pontos necessários com 
questionamentos mais específicos. 

(B) É imprescindível a utilização de um roteiro fechado 
e inflexível de questionamentos, preferencialmente 
em formato de formulário a ser preenchido pelo 
paciente, substituindo a entrevista com o médico. 

(C) A entrevista com o paciente deve ser sempre o mais 
breve possível, uma vez que não fornece dados de 
grande relevância para elucidar a causa da dor. 

(D) As características da personalidade de cada 
paciente não afetam o modo de condução da 
entrevista. 

(E) São utilizadas apenas perguntas fechadas, às quais 
o paciente deve responder sim ou não para evitar 
indução do relato. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
No que se refere ao exame físico do paciente com dor óssea, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Realiza-se o exame físico de pacientes com esse 

tipo de queixa apenas na posição deitada. 
(B) Não é necessário descobrir ou retirar as vestimentas 

das áreas a serem examinadas. 
(C) A avaliação dos músculos e articulações é 

dispensável. 
(D) Um exame físico normal sempre exclui doenças 

ósseas. 
(E) Dores ósseas de grande intensidade, em que o 

paciente não suporta a palpação no exame físico, 
podem sugerir, por exemplo, neoplasias malignas 
de expansão rápida ou osteomilites.  

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Quanto à escala analógica visual (EVA) para avaliação da dor, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Utiliza metodologia tridimensional para avaliação 

da dor. 
(B) Trata-se de escala verbal de avaliação da dor. 
(C) Utiliza representação gráfica da intensidade da dor. 
(D) Apresenta um espaço de respostas infinito, por ser 

desenhada pelo paciente. 
(E) Tem a mesma categorização e divisões da escala 

4GS. 
 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
A escala que utiliza apenas as classificações 0 para nenhuma 
dor; 1 para dor leve; 2 para dor moderada; e, 3 para dor severa 
denomina-se 
 
(A) EAV. 
(B) 4GS. 
(C) escala multidimensional. 
(D) escala de Jouvet. 
(E) escala de nível reativo. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Acerca do questionário McGill de avaliação da dor, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Trata-se de método de avaliação unidimensional. 
(B) Não é útil na mensuração de procedimentos 

analgésicos. 
(C) Tem aplicação bastante restrita por tratar-se de 

instrumento específico. 
(D) Reflete aspectos sensoriais, afetivos e avaliativos. 
(E) Avalia tão somente a dimensão sensorial da dor ou 

analgesia. 
 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
A prova utilizada no exame físico do paciente, que consiste na 
extensão da perna, estando a coxa fletida em ângulo reto sobre 
a bacia e a perna sobre a coxa, denomina-se 
 
(A) prova de Lasègue. 
(B) manobra de Patrick. 
(C) prova de Kernig. 
(D) prova de Romberg. 
(E) postura de Wernicke-Mann. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
A dor em razão de um estímulo que, usualmente, não a 
provoca denomina-se 
 
(A) parestesia. 
(B) neuralgia. 
(C) causalgia. 
(D) hiperalgesia. 
(E) alodínia. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
De acordo com Alves Neto (2009), o tipo de dor percebida 
como uma transmissão ao longo do curso de um nervo, tanto 
com uma distribuição segmental (dermatomal e esclerotomal) 
quanto periférica, dependendo do local da lesão, é 
denominado dor 
 
(A) referida. 
(B) projetada. 
(C) reflexa simpática. 
(D) psicogênica. 
(E) ambiental. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
No exame físico, a palpação dos nervos raquidianos, 
principalmente dos nervos radial, cubital, fibular e auricular, 
tem importância prática, em especial, na hipótese diagnóstica 
de 
 
(A) neurite intersticial hipertrófica. 
(B) mielose funicular. 
(C) doença de Parkinson. 
(D) cefaleia vascular. 
(E) schwannoma do VIII par craniano. 

 
Área livre 

 
 


