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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

Partes
Número das 

questões
Peso das
questões

Peso dos
componentes

Formação Geral/Múltipla Escolha 1  a 8 60%

Formação Geral/Discursivas 9  e 10 40%

25%

Componente Específico/Múltipla Escolha 11 a 37 85%

Componente Específico/Discursivas 38 a 40 15%

75%

Questionário de percepção da Prova 1 a 9 _ _

Ministério
da Educação

1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição

das respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e das

respostas do questionário de percepção da prova.

2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de

formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da

prova, assim distribuídas:

3 - Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso

contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar

o Caderno de Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.

4 - Observe as instruções expressas no Caderno de Respostas sobre a marcação das respostas às

questõesde múltipla escolha (apenasuma respostaporquestão).

5 - Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas

quanto para escrever as respostas das questões discursivas.

6 - Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque de material com

eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao

questionário de percepção da prova.

8 - Quando terminar, entregue aoAplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.

9 - Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início

do Exame.
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QUESTÃO 1

Painel da série Retirantes, de Cândido Portinari.    
Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com>. Acesso em: 24 ago. 2010. 

Morte e Vida Severina
                                    (trecho)

s para sempre, 

livre do sol e da chuva, 

criando tuas saúvas.

só para ti, não a meias, 

como antes em terra alheia.

da qual, além de senhor, 

— Trabalhando nessa terra, 

tu sozinho tudo empreitas:

que também te abriga e te veste: 

embora com o brim do Nordeste.

tua derradeira camisa: 

te veste, como nunca em vida.

e tua melhor camisa: 

te veste e ninguém cobiça.

completo agora o teu fato:

e pela primeira vez, sapato.

— Como és homem, 

fosses mulher, xale ou véu.  

— Tua roupa melhor  

não se rasga nem se remenda.

— Tua roupa melhor 

como roupa feita à medida.

João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

Analisando o painel de Portinari apresentado e o trecho 
destacado de Morte e Vida Severina, conclui-se que

A ambos revelam o trabalho dos homens na terra, 
com destaque para os produtos que nela podem 
ser cultivados.

B ambos mostram as possibilidades de desenvolvi-
mento do homem que trabalha a terra, com desta-
que para um dos personagens.

C

sucumbido pela seca, com a diferença de que a cena 

D o poema revela a esperança, por meio de versos 
livres, assim como a cena de Portinari traz uma 
perspectiva próspera de futuro, por meio do gesto. 

E -
tos da natureza, como sol, chuva, insetos, e, por 
isso, mantém uma relação de oposição com a cena 
de Portinari.

FORMAÇÃO GERAL
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QUESTÃO 2

Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Disponível em:<http://etica-bioetica.zip.net>. Acesso em: 30 ago. 2010. 

A charge acima representa um grupo de cidadãos 
pensando e agindo de modo diferenciado, frente a 
uma decisão cujo caminho exige um percurso ético. 
Considerando a imagem e as ideias que ela transmite, 

I. A ética não se impõe imperativamente nem 

que escolher por si mesmo os seus valores e 
ideias, isto é, praticar a autoética.

II.
por suas ações e pelo seu modo de agir na 
sociedade.

III. A ética pode se reduzir ao político, do mesmo 
modo que o político pode se reduzir à ética, em 

IV. A ética prescinde de condições históricas e 
sociais, pois é no homem que se situa a decisão 
ética, quando ele escolhe os seus valores e as 

V.
compreensão do mundo, na perspectiva do 
fortalecimento dos valores pessoais.

A I e II.
B I e V.
C II e IV.
D III e IV.
E III e V.

QUESTÃO 3
De agosto de 2008 a janeiro de 2009, o 

desmatamento na Amazônia Legal concentrou-se em 

parte do desmatamento (cerca de 80%) aconteceu em 

restante do desmatamento ocorreu em assentamentos 
promovidos pelo INCRA, conforme a política de Reforma 

indígenas (7%).

 Disponível em: <www.imazon.org.br>. Acesso em: 26 ago. 2010. 
(com adaptações).

o problema do desmatamento na Amazônia Legal 

A nos grupos engajados na política de proteção 
ambiental, pois eles não aprofundaram o debate 

B

que ocupavam mais do que a comunidade dos 
assentados pelo INCRA.

C

que desmataram mais, pois muitos ainda não estão 

D nas unidades de conservação, que costumam burlar 

realizado pelos assentados pelo INCRA.
E nos assentamentos regulamentados pelo INCRA, 

nos quais o desmatamento foi maior que o realizado 

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 4
Conquistar um diploma de curso superior não 

garante às mulheres a equiparação salarial com os 
homens, como mostra o estudo “Mulher no mercado 
de trabalho: perguntas e respostas”, divulgado pelo 

nesta segunda-feira, quando se comemora o Dia 
Internacional da Mulher.

Segundo o trabalho, embasado na Pesquisa Mensal 
de Emprego de 2009, nos diversos grupamentos de 
atividade econômica, a escolaridade de nível superior 
não aproxima os rendimentos recebidos por homens 

No caso do comércio, por exemplo, a diferença de 

anos ou mais de estudo é de R$ 616,80 a mais para 
os homens. Quando a comparação é feita para o nível 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/boachance/
mat/2010/03/08>. Acesso em: 19 out. 2010 (com adaptações).

Considerando o tema abordado acima, analise as 

I.

no mundo do trabalho e da busca por uma 

das representações de gênero. 

II. Conhecer direitos e deveres, no local de trabalho 

alteração dos padrões de inserção das mulheres 
no mercado de trabalho. 

III. No Brasil, a desigualdade social das minorias 

circunscrita pelas relações econômicas, mas 

IV. Desde a aprovação da Constituição de 1988, tem 
havido incremento dos movimentos gerados no 
âmbito da sociedade para diminuir ou minimizar 
a violência e o preconceito contra a mulher, a 
criança, o idoso e o negro.

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

QUESTÃO 5

Philippe Rekacewicz (Le Monde Diplomatique). Organização Mundial da 
Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.google.com.br/mapas>.

Acesso em: 28 ago. 2010.

Considerando o mapa apresentado, analise as 

I. A globalização é fenômeno que ocorre de 
maneira desigual entre os países, e o progresso 
social independe dos avanços econômicos.

II. Existe relação direta entre o crescimento 
da ocupação humana e o maior acesso ao 

III. Brasil, Rússia, Índia e China, países pertencentes 
ao bloco dos emergentes, possuem percentual 
da população com acesso ao saneamento 

IV.
em geral, em países desenvolvidos. 

V. Para se analisar o índice de desenvolvimento 
humano (IDH) de um país, deve-se diagnosticar 

PIB per capita, a saúde e a educação. 

A I e II.
B I e III.
C II e V.
D III e IV.
E IV e V.
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QUESTÃO 6
Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo e publicado em 11 de abril de 2009, com base em dados de 2008, 
revela que o índice de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil varia de 10,6 a 66,2. O levantamento inclui dados 

superiores a 10 assassinatos por 100 mil habitantes são consideradas zonas epidêmicas de homicídios. 

Disponível em: <
Acesso em: 22 ago. 2010.

A o número total de homicídios em 2008 no estado da Paraíba é inferior ao do estado de São Paulo.
B os estados que não divulgaram os seus dados de homicídios encontram-se na região Centro-Oeste.
C a média aritmética das taxas de homicídios por 100 mil habitantes da região Sul é superior à taxa média aproximada 

do Brasil. 
D a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado da Bahia, em 2008, supera a do Rio Grande do Norte em 

mais de 100%.
E Roraima é o estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, não se caracterizando como zona 

epidêmica de homicídios.
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QUESTÃO 7

Para preservar a língua, é preciso o cuidado de falar 
de acordo com a norma padrão. Uma dica para o bom 
desempenho linguístico é seguir o modelo de escrita dos 

normativa; trata-se apenas de ilustrar o modelo dado 
por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza 
dos vícios de fala, pois oferece inúmeros recursos para 
o domínio da norma padrão e consequente distância 

trata-se do legado mais importante da humanidade.

PORQUE

mundos, de criar realidades, de evocar realidades não 
presentes. E a língua é uma forma particular dessa 
faculdade [a linguagem] de criar mundos. A língua, 
nesse sentido, é a concretização de uma experiência 

XAVIER, A. C. & CORTEZ, S. (orgs.). Conversas com Linguistas:
virtudes e controvérsias da Linguística. Rio de Janeiro: 

Analisando a relação proposta entre as duas asserções 
acima, assinale a opção correta.

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 

C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e 
a segunda é uma proposição falsa.

D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 
segunda é uma proposição verdadeira.

E As duas asserções são proposições falsas.

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 8

Isótopos radioativos estão ajudando a diagnosticar 
as causas da poluição atmosférica. Podemos, com 
essa tecnologia, por exemplo, analisar o ar de uma 
região e determinar se um poluente vem da queima do 
petróleo ou da vegetação. 

Outra utilização dos isótopos radioativos que 

para uso da agricultura é a irradiação nos alimentos. A 
técnica consiste em irradiar com isótopos radioativos 
para combater os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais e aumentar a longevidade 
dos alimentos, diminuindo o desperdício. A irradiação 

grandes indústrias que vendem frutas ou suco utilizam 
essa técnica.

e a ressonância magnética, que conseguem apontar, 
sem intervenção cirúrgica, mudanças metabólicas em 

detectar tumores que ainda não causam sintomas, 
possibilitando um tratamento precoce do câncer e 
maior possibilidade de cura.

Correio Popular de Campinas, 22 ago. 2010, p.B9 (com adaptações).

A notícia acima

A comenta os malefícios do uso de isótopos radioativos, 
relacionando-os às causas da poluição atmosférica.

B elenca possibilidades de uso de isótopos radioativos, 
evidenciando, assim, benefícios do avanço 
tecnológico.

C destaca os perigos da radiação para a saúde, 
alertando sobre os cuidados que devem ter a 
medicina e a agroindústria. 

D propõe soluções nucleares como ferramentas de 
diagnóstico em doenças de animais, alertando para 
os malefícios que podem causar ao ser humano.

E

tratamento em que se utilizam isótopos radioativos 
para matar os micro-organismos que causam o 
apodrecimento dos vegetais.
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QUESTÃO 9

As seguintes acepções dos termos democracia e ética foram extraíd

democracia. POL. 1 governo do povo; governo em que o povo exerce a soberania 2 sistema político cujas ações 
atendem aos interesses populares 3 governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas 
públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade 4 sistema 
político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos 5 governo 
que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias

ética. 1 

presentes em qualquer realidade social 2 p.ext. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um 
indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

Comportamento ético nas sociedades democráticas.

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

b) evidências de um comportamento não ético de um indivíduo; (valor: 3,0 pontos)
c) exemplo de um comportamento étic

RASCUNHO - QUESTÃO 9

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 10
Para a versão atual do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor desde 2001 e com encerramento previsto 

para 2010, a esmagadora maioria dos municípios e estados não aprovou uma legislação que garantisse recursos para 
cumprir suas metas. A seguir, apresentam-se alguns indicativos do PNE 2001. 

parte de turmas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Parece muito, mas representa apenas um terço 
dos mais de 29 milhões de pessoas que não chegaram 
à 4ª série e seriam o público-alvo dessa faixa de 
ensino. A inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e 

uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não 
atacou a evasão, hoje em alarmantes 43%.

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas>. 
Acesso em: 31 ago. 2010 (com adaptações).

Com base nos dados do texto acima e tendo em vista que novas diretrizes darão origem ao PNE de 2011 – documento 
que organiza prioridades e propõe metas a serem alcançadas nos dez anos seguintes –, redija um único texto 

diminuindo a repetência e o abandono.

Em seu texto, contemple os seguintes aspectos:

b) uma proposta de ação que garanta a qualidade do ensino e da aprendizagem e diminua a repetência e a evasão. 

RASCUNHO - QUESTÃO 10

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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QUESTÃO 11

O tecido conjuntivo forma uma rede contínua 
responsável pelas relações espaciais entre as células, 
os tecidos e os órgãos do corpo. Os constituintes 
do tecido conjuntivo são quase sempre os mesmos: 

fundamental amorfa ou matriz extracelular, e células. 
As características do tecido conjuntivo dependerão da 

tecido conjuntivo estruturalmente diferentes, com 

motora normal que determinam a constituição do 
tecido conjuntivo.

a seguir.

I. O tecido conjuntivo frouxo adapta-se com o 

não haja movimento adequado, como no caso 

II. As cicatrizes são formadas por tecido denso 

III. As fáscias musculares estão em continuidade 
com os tendões e aponeuroses musculares, 
formando um sistema interligado, adaptado à 

IV. As diversas fases do processo de reparo do tecido 
conjuntivo não interferem na redução do risco de 
recidiva das lesões musculoesqueléticas.

V. O tecido conjuntivo pode apresentar maior 

necessidade de resistência. Se a resistência 
é requerida em direção preferencial, haverá 

olágenas segundo esta 
orientação.

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

QUESTÃO 12

da aprendizagem/reaprendizagem motora. Algumas 
estratégias mimetizam ações pelo pensamento e outras 

que geram plasticidade adaptativa cortical favorável à 
recuperação funcional envolvem

A

B conceito Bobath e conceito de aprendizagem motora.
C prática mental e sistema cortical de neurônios 

espelho. 
D método de facilitação neuromuscular proprioceptiva 

e conceito Bobath.
E

neuromuscular proprioceptiva.

QUESTÃO 13

E

I. Realizar palestras nas escolas acerca da 

e adolescência.

II.
técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia 

III. -
centes para tratamento junto a um serviço de 

IV. -
das ao planejamento, à implementação, ao con-
trole e à execução de projetos e programas de 

V. Orientar os pais ou responsáveis, pois qualquer 
procedimento realizado em pediatria deve contar 

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

COMPONENTE ESPECÍFICO
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QUESTÃO 14

representam diferentes formas de ondas elétricas utilizadas como 

Eletroterapia explicada

A

A I e II.
B I e III.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

Figura I

Figura III

Figura II

Figura IV
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QUESTÃO 15

Atlas seccional da medula espinhal e do 
encéfalo humanos. Campinas: UNICAMP, 1999.

segmento cervical da medula espinhal. No caso de 
um paciente com meningeoma na parte posterior da 
medula espinhal e perda de função na área hachurada 

A  na propriocepção e estereognosia.
B

C

temperatura.
D

E

da propriocepção.

QUESTÃO 16
ca, que a alguns desavisados parecia 

tratar-se de uma nova versão da ética médica 
tradicional e hipocrática, ampliou seu espectro 
para muito além dos limites tradicionais que 

das relações entre os profissionais de saúde com 
seus pacientes

O neologismo ganhou notoriedade mundial, 

disciplinas especializadas nas universidades e criação de 

Bioética. v. 7, n.1, p. 13-20, 1999.

A

B

C

D

verdadeira.
E rmações são falsas.

QUESTÃO 17

apresentando fortes dores ao realizar rotação lateral e 

correto para a paciente seria

A

B

articulação do quadril.
C

D aumentar o espaço articular com alongamento dos 

E alongar os adutores e rotatores mediais para 

QUESTÃO 18

O treinamento de movimentos em frente a um 
espelho é utilizado para diferentes recursos em 
cinesioterapia, por diferentes especialidades, seja 

seja como orientação dos cuidadores para 
realização de exercícios no domicílio. Esse tipo de 
treinamento auxilia na correção dos movimentos 
pela via visual, especialmente nos casos em que 
o aprender e o reaprender movimentos funcionais 

funcional justifica-se, em termos fisiológicos, pelo 
fato de incluir

A homúnculo motor no aprendizado do engrama 
sensorial.

B arquivamento de padrões motores pelo homúnculo 
motor.

C aprendizado de padrões motores pela área cortical 
pré-motora.

D arquivamento de padrões motores pela área cortical 
motora primária.

E engrama sensorial no aprendizado motor e reconhe-
cimento de padrões motores já aprendidos.
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QUESTÃO 19

gravidade, rearranjos posturais, entre outros. 
EKMAN, L. L. Neurociências fundamentos para a reabilitação.

UMPHRED, Darcy A. Reabilitação neurológica.

Entre os vários testes que podem ser realizados com 

A

B

C pliometria e prova dos passos de Fukuda.
D

E sentar e levantar cronometrado e teste de caminhada.

QUESTÃO 20
A goniometria é uma das técnicas mais usuais para 

metodológica apresentada para a medição do movimento 

A 0º a 130º de ADM, 

ao longo de seu eixo longitudinal e face medial do 

B

ao longo de seu eixo longitudinal e face lateral do 

C

ao longo de seu eixo longitudinal e face medial do 

D

longo de seu eixo longitudinal.
E

longo de seu eixo longitudinal.

QUESTÃO 21
Um projeto de pesquisa foi apresentado como proposta 
para o desenvolvimento de uma nova tecnologia em 
instrumentação de medida de movimento humano de 

como se segue:

para avaliações cinemáticas e da função muscular 
respiratória em crianças de 7 a 12 anos de idade.

a partir da correlação de seus resultados com método 

para a composição da área total da parede torácica, 

os resultados de medidas cinemáticas de acordo 

espirométricos e de função muscular respiratória.
Hipóteses a serem testadas: O processo de fotogra-
metria em tela, como recurso cinemático, pode ser 

-
cimento e do desenvolvimento postural e respiratório 
de escolares com idade entre 7 e 12 anos.

a seguir.

motoras apenas na doença e no período residual do 
processo de atenção à saúde

qualidade do atendimento prestado, inclusive nos serviços 

A

B

C

D

E
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QUESTÃO 22

analisar o movimento humano e mostrar, por meio do 

do eletrodo. 

do sistema, a qualidade do sinal capturado depende

I.

II.

III.

IV.
V. da posição inicial do sujeito durante o teste.

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

QUESTÃO 23

evitar as faltas dos pacientes, pois alguns moram longe 

remunerou alguns deles para garantir o cumprimento do 
cronograma proposto pelo orientador da pesquisa.

com essa atitude, não seguiu as diretrizes e normas 

A Código de Ética do Fisioterapeuta.
B Resolução no

Saúde.
C

D Estatuto da Criança e do Adolescente.
E Declaração de Helsinque.

QUESTÃO 24

I. avaliar o estado funcional do cliente, a partir 
da identidade da doença clínica intercorrente, 

anamnese funcional e do antagonismo das 
estruturas anatômicas envolvidas.

II. participar das reuniões de estudos e das 

assim como desenvolver atividades, de forma 
harmônica, na equipe multidisciplinar de saúde.

III. integrar a equipe multidisciplinar, com participação 
plena na atenção de saúde prestada a cada cliente, 

na sua resolutividade e, principalmente, na 

IV.

área da saúde.
V. registrar no prontuário do paciente todas as 

de se ter o controle de seu quadro clínico e da 

A I e II.
B I e III.
C II e V.
D III e IV.
E IV e V.

QUESTÃO 25
A terapia por restrição e indução de movimentos 

dimídio sadio de pacientes com limitações funcionais 
por lesões neurológicas. Hemiparéticos por sequela 

de pesquisas nesse campo. Um dos motivos pelo qual 
o lado corporal acometido diminui consideravelmente 
sua funcionalidade é o desuso aprendido. Esse desuso 

A nos geradores centrais de padrões medulares. 
B em padrões motores mediados pela medula espinal.
C

D em respostas eferentes e aferentes em todo o 
sistema nervoso central.

E nas representações corticais do lado lesado, 
diminuindo-a em níveis rel
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QUESTÃO 26

grau de tensão muscular gerado contra uma resistência. 
Essa tensão pode variar de acordo com o número de 

músculo durante a contração, a área de secção transversa 

muscular, o ponto de aplicação da resistência, a técnica de 

a força muscular não podem ser controlados em uma 

fatores devem ser padronizados para cada teste muscular 

Provas de função muscular: técnicas de 
exame manual.

após a demonstração do movimento a ser executado, o 
paciente deve 

A

B

resistência moderada, por parte do examinador, na 
parte distal da perna do paciente tentando estendê-la, 

C

D

resistência moderada, por parte do examinador, na 
parte distal da perna do paciente tentando estendê-la, 

E

resistência moderada, por parte do examinador, na 
parte distal da perna do paciente tentando estendê-la, 

QUESTÃO 27

irregularidade do contorno ósseo.

Avaliação músculo-esquelética.
São Paulo: Manole, 2005.

apresentada, a tarefa para a qual existe restrição de 
movimentos desse menino é

A

B

C

D

E permanecer sentado em frente ao computador.

QUESTÃO 28

Um paciente portador de doença de Charcot-Marie-

na avaliação cinético-funcional. Considerando o 
quadro clínico apresentado, assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, o nome de músculo com 
fraqueza e o tipo de marcha desse paciente. 

A

B

C

D

E
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QUESTÃO 29

princípios da universalidade, integralidade e 
equidade, consistindo em um direito de todos no 
Brasil. A atuação do fisioterapeuta no SUS tem como 

I.
em equipe.

II. garantir assistência integral e não-hierarquizada.
III. atender prioritariamente a idosos e crianças em 

urgências e emergências clínicas.
IV. atuar em todos os níveis de atenção à saúde e 

A I e II.
B I e III.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

QUESTÃO 30

origem em cursos como medicina e farmácia, vem 
crescendo e se consolidando nos vários campos de 

dizer que

A

em experiências compartilhadas entre terapeuta e 
paciente.

B

consultório.
C o contexto gerado na avaliação e no atendimento 

deve centrar-se nas melhores constatações feitas 

D

E o tratamento e os procedimentos da avaliação 

om nível de evidência.

QUESTÃO 31

condições que afetam sua saúde, essas atividades 

influenciadas pelas estruturas e funções do corpo, 
assim como pelo nível de atividade funcional do 
indivíduo e sua participação na sociedade. O 
fisioterapeuta deve ter conhecimento acerca dos 
modelos de saúde hierarquizados. O pensar desse 
profissional deve ser voltado para uma visão 

considera os fatores

A sociais e econômicos.
B

C individuais e alimentares.
D coletivos e organizacionais.
E psicológicos e integracionistas.

QUESTÃO 32

O gerente de uma empresa, no ato da visita de um 
fisioterapeuta contratado como consultor, mostrou 
os computadores, as mesas, a disposição física das 

e o estacionamento adaptado. Após a visita, o 
fisioterapeuta foi questionado acerca da prestação 

Nesse contexto, pelo código de ética e pelas 

A a exclusividade em orientar ou prescrever ginástica

B  orientar quanto à confecção dos móveis da empresa 

C sugerir, em caso de necessidade, adaptação ao 
espaço físico dentro das empresas, assim como a 

D

competente nesse tipo de consultoria, pois ele não 

E realizar consultorias quanto ao espaço físico e 

realizar esse tipo o.
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QUESTÃO 33
O encurtamento dos músculos respiratórios determina 
o deslocamento das estruturas da parede torácica, 
ou a variação do volume pulmonar, em diferentes 
níveis de intensidade. Os níveis sistematizados de 
mensuração dos volumes e capacidades ventilatórias 

grandezas funcionais para cada medida de volume/

condições de temperatura corporal, pressão atmosférica 

assinale a alternativa correta.

A Testes de pressão expiratória máxima que não 
queiram incluir o componente elástico pulmonar 

B Testes de pressão inspiratória máxima que não 
queiram incluir o componente elástico da parede 

C Testes espirométricos devem ser realizados no 

D

E Testes de volumetria para volumes correntes devem 

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 34
O ciclo da marcha humana pode ser dividido em uma 

fase de apoio, que se inicia com o apoio de calcanhar, 
e uma fase de oscilação, que se inicia com a retirada e 
elevação dos dedos do pé, do solo. A fase de apoio pode 

apoio médio, apoio terminal e pré-oscilação, enquanto 

Análise da marcha

D, R. Reabilitação neurológica: otimizando o 
desempenho motor. Barueri: Manole, 2010.

-
ciados a três diferentes cadências de marchas, mas que 
apresentam a mesma forma de onda. A partir do texto 

oscilação ocorre aproximadamente no meio da passa-
da e pode ser caracterizada pelo pico de atividade do 
músculo

A reto femoral.
B vasto lateral.
C

D

E sóleo.
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QUESTÃO 35
Uma empresa, após tomar conhecimento de queixas de 

responsável traçou um plano de ação que envolveu duas 
etapas para cada funcionário do referido setor: 1a

a

e quantitativas das alterações cinético-funcionais presentes 

um deles. Tais evidências seriam o princípio norteador do 

evolução das disfunções detectadas na avaliação inicial e 
revisar, periodicamente, o plano de intervenção adotado.

recursos de avaliação e diagnóstico utilizados na 

I. avaliação postural por medidas em imagens 

II. avaliação postural por plataforma de força.
III.
IV.

A I e II.
B I e III.
C I e IV.
D II e III.
E III e IV.

QUESTÃO 36

funcional apresentou sinais de alteração sensitiva e 
motora, características de lesão do nervo radial. De acordo 
com o quadro clínico descrito, a paciente apresentava

A

B

do desvio ulnar do punho.
C perda de extensão do polegar, perda do desvio radial 

do punho e supinação fraca.
D pronação fraca ou ausente, perda da adução do 

polegar e do desvio radial do punho.
E

fraca, es

ÁREA LIVRE 
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QUESTÃO 37

ser aplicado de forma contínua ou intervalada. De acordo com o tempo de realização, o treinamento contínuo pode ser 

2

Nota: Correspondência entre os valores percentuais do consumo máximo de oxigênio e da frequência cardíaca máxima 

etária correta para treinamento, levando-se em consideração VO2

A Em indivíduo de 30 anos de idade, saudável e sedentário, com orientação clínica para realizar exercício físico, deve 

B

C Em indivíduo de 50 anos de idade, saudável e sedentário, com orientação para iniciar a prática do exercício físico 

D

E Em indivíduo de 70 anos de idade, saudável e ativo, que já realiza exercícios físicos regularmente com orientação 
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QUESTÃO 38

Eletroterapia explicada

RASCUNHO - QUESTÃO 38
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QUESTÃO 39

Neurociência
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RASCUNHO - QUESTÃO 39
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QUESTÃO 40

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem é desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em parceria 

cooperação internacional.

Nesse sentido, a política traduz um longo anseio da sociedade ao reconhecer que os agravos do sexo masculino 

compreensão da realidade singular masculina, nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Outro 
é o respeito aos diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão. 

previsíveis e evitáveis nessa população. 
Para isso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a Política Nacional 

de Atenção Básica – porta de entrada do Sistema Único de Saúde – com as estratégias de humanização, e em 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Considerando as ideias do texto acima, redija um texto dissertativo acerca do tema:

A saúde do homem e suas interfaces com a sociedade moderna.

RASCUNHO - QUESTÃO 40
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QUESTÃO 1

Formação Geral?

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 2

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

QUESTÃO 3
Considerando a extensão da prova, em relação ao 
tempo total, você considera que a prova foi

A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

QUESTÃO 4
Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

QUESTÃO 5
Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

QUESTÃO 6

As informações/instruções fornecidas para a resolução 

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

QUESTÃO 7

A Desconhecimento do conteúdo.
B

C

D Falta de motivação para fazer a prova.
E

à prova.

QUESTÃO 8

A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os 

aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os 

aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUESTÃO 9

A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

espaços apropriados do Caderno de Respostas.

Agradecemos sua colaboração.
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