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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos de 

Informática, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões 

de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
  

 

 

TARDE SUPERIOR 

1 

2 



2 

 

 

 

 

  



3 

PORTUGUÊS 

LEIA os artigos de opinião, Texto 1 e Texto 2, para responder às questões de 1 a 8. 

 

TEXTO 1 - Atletas transexuais devem disputar competições femininas? SIM! Vitória contra a exclusão 

Alexandre Saadeh (psiquiatra e coordenador do ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP) 

[P1] São evidentes as diferenças biológicas nos corpos de homens e mulheres. Elas se constroem durante a puberdade, em 

alguns casos depois, mediadas pelos hormônios sexuais. Os hormônios androgênicos, também chamados de masculinos, 

são muito mais potentes e transformadores que seus equivalentes femininos. Por isso nossa preocupação no AMTIGOS 

(Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas de São Paulo, com as crianças e os pré-púberes que apresentam questões intensas, persistentes e consistentes de 

identidade de gênero. 

[P2] Se podemos bloquear as mudanças físicas, até termos certeza de que se trata mesmo de uma menina ou de um menino, 

isso evita uma série de constrangimentos, exclusão social, cirurgias e sofrimento. Com isso, o corpo deixa de seguir o que 

a biologia determina, para se adequar a quem pertence aquele corpo. Se é menino, que seja menino; se é menina, que seja 

menina. 

[P3] A introdução de hormônios específicos para essa mudança final, mas tão importante, só pode ser realizada após os 

16 anos de idade. Com o bloqueio e a hormonioterapia específica, aquela pessoa vai desenvolver seu corpo de acordo com 

sua realidade psíquica, o que evita sofrimento e facilita a inclusão social. Essas mulheres e homens diferem muito pouco 

de qualquer homem ou mulher cisgênero (pessoas que não apresentam discrepância entre seu sexo biológico e sua 

identidade de gênero). Para essas pessoas, é óbvio que disputar competição feminina não será problema. Só significará a 

concretização do que aquele indivíduo vem buscando desde a infância. A questão fica mais complexa quando falamos de 

adultos que tiveram a puberdade regida pela biologia de seus corpos, com os quais não se identificam, e fazem depois a 

transição. 

[P4] Transicionar um corpo masculino para um feminino, e vice-versa, é tarefa árdua e leva tempo. Quando falamos de 

esporte de alto desempenho, essas mudanças ganham contornos bem mais específicos. Se alguém era um desportista de 

elite, com treino intenso, musculatura específica, a transição de um gênero para outro pode ser ainda mais demorada. 

Quanto tempo? Depende do biótipo, da genética e das ações específicas dos hormônios tomados. Talvez meses sejam 

necessários para um corpo masculino se tornar feminino, o que implica perda de massa muscular, distribuição de gordura, 

agressividade etc. Quando tudo se estabiliza, aquele corpo se torna feminino. E por que não poderia participar de 

competições femininas? 

[P5] Lógico que individualidades devem ser consideradas, mas se aquela pessoa se reconhece como mulher, transicionou 

(operando ou não) para o corpo feminino, cumpriu todas as exigências legais para mudança de nome e sexo civil, ou seja, 

é uma mulher legalmente, fenotipicamente e psiquicamente, por que não poderia disputar campeonatos femininos? Se o 

COI (Comitê Olímpico Internacional) determinou que cumprindo certas exigências, especialmente quanto ao nível 

hormonal de andrógenos, uma mulher trans pode jogar num time feminino, por que não podemos concordar e assumir que 

isso é uma vitória contra o preconceito? 

[P6] É muito fácil afirmar que uma mulher trans teve seu desenvolvimento puberal como homem e que, assim sendo, ela 

desenvolveu musculatura, coordenação, orientação, sinapses cerebrais e formas de pensar e funcionar seu corpo como 

homem e não vai ser do dia para noite que perderá tudo isso. Esse raciocínio tem fundamento, é lógico. O uso constante 

de hormônios femininos e medicamentos antiandrogênicos, porém, vai mudar todos esses parâmetros, levando-os para 

padrões femininos. Quando uma dessas atletas está em quadra, não é um homem que saca, ataca ou defende, mas uma 

mulher que venceu muitas barreiras para estar ali. Mudar nosso olhar para reconhecer e aceitar isso se revela fundamental 

para que possamos assumir de verdade a diminuição do preconceito e da exclusão.  

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/02/atletas-transexuais-devem-disputar-competicoes-femininas-

sim.shtml?loggedpaywall#?loggedpaywall>. Acesso: 10 fev. 2018. (Adaptado). 
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TEXTO 2 -Atletas transexuais devem disputar competições femininas? NÃO! Vantagem física indevida 

Sérgio Negrão (ex-jogador de voleibol, pós-graduado em metodologia científica do treinamento desportivo pela Universidade do Grande ABC e 

técnico do Brasília vôlei). 

[P1] Sou totalmente contra a possibilidade de uma atleta transexual participar de competição feminina por um motivo 

simples: genética. Considero transexual qualquer indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no 

nascimento. Essas mudanças podem ser provocadas por tratamento hormonal, sem a necessidade de alterações cirúrgicas. 

Essa é minha opinião. 

[P2] Quero deixar bem claro que não sou contra a jogadora Tifanny Abreu ou qualquer outra atleta transexual disputarem 

a Superliga de vôlei. Ela não está infringindo nenhuma lei, pois uma resolução de 2015 do Comitê Olímpico Internacional 

já autorizava a participação em jogos femininos, mesmo sem a mudança de sexo por cirurgia. Considero equivocada, 

entretanto, a legislação que permite tal possibilidade. Temos que debater o assunto e, se for o caso, mudar esse 

entendimento. Minha justificativa baseia-se na premissa de que o que coloca Tifanny em quadra não é a cirurgia que fez, 

mas sim o nível de testosterona que ela produz. 

[P3] Pois bem, se a questão é essa, podemos fazer um exercício hipotético: qualquer homem que esteja disposto a ter seu 

nível de testosterona reduzido (o que pode ser feito quimicamente através de injeções), pode jogar a Superliga. Basta se 

declarar transexual. Dessa forma, pela legislação atual, corremos o risco hipotético de ter uma equipe inteira de indivíduos 

que nasceram homens jogando uma competição feminina.  

[P4] O assunto é delicado, mas precisa ser amplamente discutido. O movimento LGBT luta há décadas por direitos iguais 

e uma sociedade mais igualitária e justa. O movimento vem ganhando bastante espaço na sociedade moderna e conquistado 

avanços na área civil. Outro ponto importante é a conscientização da sociedade de que há outras opções sexuais além da 

classificação de masculino e feminino. Essa luta legítima por igualdade, todavia, não deve favorecer um gênero em 

detrimento de outro. Um indivíduo que nasceu homem sempre terá vantagens físicas em relação a um que nasceu mulher. 

São as leis da genética. 

[P5] Apesar de me opor totalmente a atletas transexuais competirem na Superliga feminina, não quero marginalizar e ser 

excludente. Acredito que já passa da hora de reconhecermos um terceiro gênero no esporte. Sou a favor de criarmos uma 

nova categoria na Superliga, a LGBT, com regras próprias, altura de rede compatível e adaptações à nova realidade. Dessa 

forma, não iríamos excluir ninguém e toda a comunidade LGBT teria o direito de participar da maior competição 

interclubes da modalidade no Brasil. 

[P6] As diferenças entre as atletas transexuais e as femininas estão claras e visíveis a todos. As vantagens físicas das 

primeiras sobre as segundas são evidentes. Acredito que o mais justo para todos é reconhecermos o terceiro gênero e uma 

das formas de concretizar essa nova visão é criar uma categoria específica. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/02/atletas-transexuais-devem-disputar-competicoes-femininas-nao.shtml>. Acesso: 

10 fev. 2018. (Adaptado). 

 

QUESTÃO 1 

O termo, destacado em “São evidentes as diferenças 

biológicas nos corpos de homens e mulheres.”, [TEXTO 

1, P1], exerce a função sintática de sujeito da oração.  

Essa função sintática SÓ se repete no termo destacado em: 

A) A introdução de hormônios específicos para essa 

mudança final, mas tão importante, só pode ser 

realizada após os 16 anos de idade. [TEXTO 1, 

P3]. 

B) Transicionar um corpo masculino para um 

feminino, e vice-versa, é tarefa árdua e leva tempo. 

[TEXTO 1, P4]. 

C) Essas mudanças podem ser provocadas por 

tratamento hormonal, sem a necessidade de 

alterações cirúrgicas. [TEXTO 2, P1]. 

D) O movimento LGBT luta há décadas por direitos 

iguais e uma sociedade mais igualitária e justa. 
[TEXTO 2, P4]. 

QUESTÃO 2 

São argumentos, usados pelo autor do Texto 1, para a defesa 

da tese da permissão da inclusão de jogadoras trans nos 

torneios femininos de voleibol, EXCETO: 

A) A evidência das diferenças biológicas entre os 

corpos masculino e feminino, especialmente quanto 

ao efeito diferenciador da testosterona.  

B) A garantia de que a transição de corpo masculino e 

feminino é possível de ser estabilizada mediante 

tratamento hormonal adequado. 

C) A necessidade de romper a discriminação quanto à 

questão de gênero contra as populações trans.  

D) A possibilidade de supressão das diferenças 

biológicas entre os corpos masculino e feminino, 

por meio de tratamento hormonal ou intervenção 

cirúrgica. 
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QUESTÃO 3 

O “apelo à maioria” é o argumento construído a partir de um 

suposto acordo de grande número de pessoas a uma ideia ou 

percepção, que tenha a pretensão de torná-la verdadeira ou 

indiscutível.  

Assinale a alternativa que apresenta o uso do argumento 

“apelo à maioria”. 

A) As diferenças entre as atletas transexuais e as 

femininas estão claras e visíveis a todos. As 

vantagens físicas das primeiras sobre as segundas 

são evidentes. [TEXTO 2, P6]. 

B) Essa luta legítima por igualdade, todavia, não deve 

favorecer um gênero em detrimento de outro. Um 

indivíduo que nasceu homem sempre terá 

vantagens físicas em relação a um que nasceu 

mulher. São as leis da genética. [TEXTO 2, P4]. 

C) Quando uma dessas atletas está em quadra, não é 

um homem que saca, ataca ou defende, mas uma 

mulher que venceu muitas barreiras para estar ali. 

[TEXTO 1, P6]. 

D) São evidentes as diferenças biológicas nos corpos 

de homens e mulheres. Elas se constroem durante a 

puberdade, em alguns casos depois, mediadas pelos 

hormônios sexuais. Os hormônios androgênicos, 

também chamados de masculinos, são muito mais 

potentes e transformadores que seus equivalentes 

femininos. [TEXTO 1, P1]. 

 

QUESTÃO 4 

Analise as afirmativas sobre à construção de estratégias 

argumentativas no Texto 1 e assinale V para as verdadeiras 

e F para as falsas. 

(     ) A argumentação probabilística é relevante para se 

pensar em alternativas quanto à presença de 

atletas transgênero no esporte especializado, uma 

vez que ela parte de dados empíricos e 

estatísticos. 

(     ) A explicitação do lugar de fala do articulista, no 

primeiro parágrafo, confere autoridade e 

legitimidade ao que vai ser dito, pois ele se coloca 

como especialista no assunto. 

(     ) O uso de argumentos oriundos da medicina e da 

biologia é uma importante estratégia usada pelo 

articulista, visando a convencer os leitores de sua 

posição, a partir de uma perspectiva com 

pretensão científica. 

(     ) O uso de perguntas retóricas, no sexto parágrafo, 

sugere a necessidade de expandir a reflexão desde 

o domínio biológico para os campos moral e 

social, incluindo no debate sobre a 

competitividade as questões acerca da 

discriminação e da inclusão de pessoas trans. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V V V F.  C) F F V V. 

B) V V F V.  D) F V V V. 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que o vocábulo “que” funciona 

como pronome relativo. 

A) Para essas pessoas, é óbvio que disputar 

competição feminina não será problema. [TEXTO 

1, P3]. 

B) Lógico que individualidades devem ser 

consideradas. [TEXTO 1, P5]. 

C) Qualquer homem que esteja disposto a ter seu nível 

de testosterona reduzido, pode jogar a Superliga. 

[TEXTO 2, P3]. 

D) Acredito que já passa da hora de reconhecermos um 

terceiro gênero no esporte [TEXTO 2, P5]. 

 

QUESTÃO 6 

Uma falácia é um argumento falso, inconsistente ou 

inválido do ponto de vista lógico, mas que pode ser 

persuasivo no interior de um discurso. A falácia ladeira 

escorregadia consiste em empregar uma linha de raciocínio 

que parte de uma premissa que se deseja rejeitar, obtendo 

conclusões extremas e indesejáveis. 

Assinale a alternativa em que a falácia da ladeira 

escorregadia ESTÁ sendo empregada. 

A) “Apesar de me opor totalmente a atletas transexuais 

competirem na Superliga feminina, não quero 

marginalizar e ser excludente. Acredito que já passa 

da hora de reconhecermos um terceiro gênero no 

esporte. Sou a favor de criarmos uma nova 

categoria na Superliga, a LGBT, com regras 

próprias, altura de rede compatível e adaptações à 

nova realidade”. [TEXTO 2, P4]. 

B) “Qualquer homem que esteja disposto a ter seu 

nível de testosterona reduzido (o que pode ser feito 

quimicamente através de injeções), pode jogar a 

Superliga. (...) Dessa forma, (...) corremos o risco 

hipotético de ter uma equipe inteira de indivíduos 

que nasceram homens jogando uma competição 

feminina”. [TEXTO 2, P3]. 

C) “Se o COI (Comitê Olímpico Internacional) 

determinou que cumprindo certas exigências, 

especialmente quanto ao nível hormonal de 

andrógenos, uma mulher trans pode jogar num time 

feminino, por que não podemos concordar e 

assumir que isso é uma vitória contra o 

preconceito?”. [TEXTO 1, P1]. 

D) Se podemos bloquear as mudanças físicas, até 

termos certeza de que se trata mesmo de uma 

menina ou de um menino, isso evita uma série de 

constrangimentos, exclusão social, cirurgias e 

sofrimento. Com isso, o corpo deixa de seguir o que 

a biologia determina, para se adequar a quem 

pertence aquele corpo. Se é menino, que seja 

menino; se é menina, que seja menina. [TEXTO 1, 

P2]. 
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QUESTÃO 7 

Sobre o Texto 2, é CORRETO afirmar que o autor: 

A) Condena a mudança de sexo, quer se dê por meio 

de alterações cirúrgicas, quer seja realizada 

mediante tratamento hormonal. 

B) Considera que a melhor resolução à questão da 

inserção de pessoas trans no voleibol seja a criação 

de uma liga exclusiva de atletas LGBT. 

C) Discorda da possibilidade de existirem diferentes 

orientações sexuais que não sejam as definidas 

biologicamente. 

D) Elogia a iniciativa do Comitê Olímpico 

Internacional de produzir uma legislação que inclua 

as populações transgênero nos eventos esportivos. 

 

QUESTÃO 8 

Comparando-se os Textos 1 e 2, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. Ambos os articulistas concordam que aspectos 

genéticos influenciam o desempenho atlético de 

jogadores de voleibol e devem ser levados em 

consideração quando se discute a inclusão de atletas 

transgênero em ligas desportivas femininas. 

II. O articulista do Texto 2 evita abordar o assunto do 

ponto de vista biológico, optando por uma 

argumentação de cunho moral, que considera que a 

presença de uma atleta transgênero na liga feminina 

fere as tradições do voleibol brasileiro. 

III. O articulista do Texto 1 parte da constatação de que 

há diferença biológica entre os gêneros, mas defende 

que é possível reduzi-la por meio de tratamento 

adequado, o que o leva a concluir pela defesa da 

inclusão de atletas transgêneros em ligas femininas. 

IV. O articulista do Texto 2 dedica-se somente a uma 

argumentação demonstrativa baseada em exposição 

objetiva de fatos científicos, sem a pretensão de 

produzir convencimento ou de defender ações 

práticas. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e III apenas.  C) II, III e IV apenas. 

B) I e IV apenas.   D) I, II e IV apenas. 

 

LEIA o infográfico a seguir para responder às questões 9 e 

10. 

 
Disponível em: <http://reporterunesp.jor.br/2015/06/17/transexualidade-

vivencia-e-dificuldades/>. Acesso: 10 fev. 2018. 

QUESTÃO 9 

A partir da leitura do infográfico, é CORRETO afirmar 

que:  

A) A expectativa de vida de um transexual é cerca de 

metade daquela do restante da população. 

B) A imagem da mão no infográfico significa que a 

quantidade de mortes de transexuais tem 

aumentado. 

C) O Brasil é o país que mais mata transexuais e gays 

no mundo. 

D) O Brasil não combate o preconceito que atinge a 

população LGBT. 

 

QUESTÃO 10 

No centro do infográfico, vemos a imagem de uma mão 

espalmada com a expressão “Transfobia mata!”.  

O ponto de exclamação utilizado nessa expressão tem o 

objetivo de reforçar a:  

A) Admiração em relação aos altos índices de 

transexuais assassinados no Brasil. 

B) Emoção em relação aos indivíduos que foram 

assassinados por serem transexuais. 

C) Indignação pelos altos índices no número de 

transexuais assassinados no Brasil. 

D) Surpresa pelos números alarmantes de transexuais 

que são assassinados no Brasil. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Os navegadores são programas utilizados para acessar a 

internet.  

Assinale a alternativa em que todos os exemplos listados são 

navegadores.  

A) Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome.  

B) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome. 

C) Windows Explorer, Microsoft Outlook e Google 

Chrome.  

D) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft 

Outlook.  

 

QUESTÃO 12 

Observe a imagem a seguir, que foi extraída do MS-

Windows 7, versão português e configuração padrão. 

 

A parte mais à direita apontada pela seta na imagem tem a 

funcionalidade de: 

A) Mostrar a área de trabalho. 

B) Abrir o menu iniciar. 

C) Ajustar data. 

D) Ajustar hora.  
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QUESTÃO 13 

O hardware, que possui a função de fornecer ponto de 

acesso de um computador a uma rede de computadores, é: 

A) A placa-mãe. 

B) O software de rede. 

C) A placa (ou interface) de rede. 

D) O sistema operacional. 

 

QUESTÃO 14 

Códigos maliciosos são programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas e atividades 

maliciosas em um computador. Algumas das diversas 

formas como os códigos maliciosos podem infectar ou 

comprometer um computador, EXCETO: 

A) Pela exploração de vulnerabilidades existentes nos 

programas instalados. 

B) Pela auto-execução de mídias removíveis 

infectadas, como pen-drives. 

C) Pelo acesso a páginas web maliciosas, utilizando 

navegadores vulneráveis. 

D) Pela instalação de sistemas operacionais 

licenciados. 

 

QUESTÃO 15 

São formatos de células no MS-Excel 2010, versão 

português, EXCETO: 

A) Número.  C) Contábil. 

B) Moeda.   D) Porcentagem. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

Sobre as medidas de tendência central, assinale a alternativa 

que apresenta CORRETAMENTE a moda da sequência a 

seguir: 

 

A) 7.   C) 10. 

B) 8.   D) 12. 

 

QUESTÃO 17 

Sobre os princípios das proposições, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. Princípio da não contradição: “Uma proposição não 

pode ser, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira.” 

II. Princípio do terceiro excluído: “Toda proposição ou 

é verdadeira ou é falsa. Nunca ocorrendo uma terceira 

opção.” 

III. Assim, as informações das proposições possuem 

valor lógico totalmente verdadeiro e totalmente falso, 

podendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 

A) I apenas. 

B) III apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 

QUESTÃO 18 

“A água será inodora se, e somente se, não tiver cheiro.” 

Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A)  𝑝 ⋁ 𝑞  

B) 𝑝 ⋀  𝑞  

C) 𝑝 ↔  𝑞  

D) 𝑝 →  𝑞  

 

QUESTÃO 19 

Se todo carioca é brasileiro e existem brasileiros que gostam 

de carnaval, é CORRETO afirmar que: 

A) Existem cariocas que gostam de carnaval. 

B) Existem cariocas que não gostam de carnaval. 

C) Existe carnaval que não gosta de carioca. 

D) Nem todo carioca é brasileiro. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com o diagrama, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Algum mamífero é animal. 

B) Algum animal é mamífero. 

C) Nenhum animal é mamífero. 

D) Todos os animais são mamíferos. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

QUESTÃO 21 

Ser _____________ é a modalidade da atenção básica de 

identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 

utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado 

individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada 

capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica 

e sanitariamente efetiva. 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 

lacuna. 

A) base.   C) integradora. 

B) resolutiva.  D) ordenadora. 

 

QUESTÃO 22 

A humanização é um movimento que propõe a inclusão das 

pessoas de uma organização/serviço para que possam 

reconstruir de forma mais compartilhada e coletiva modos 

de gerir e de cuidar, considerando princípios e diretrizes, 

que são pressupostos: 

A) Éticos, clínicos e políticos. 

B) Subjetivos, identitários e ampliados. 

C) Modificáveis, inseparáveis e aderentes. 

D) Valorativos, capacitadores e defensivos. 
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QUESTÃO 23 

Sobre as responsabilidades de todas as esferas 

governamentais frente a Política Nacional da Atenção 

Básica, analise as afirmativas a seguir: 

I. Estabelece, de forma tripartite, diretrizes nacionais e 

disponibiliza instrumentos técnicos e pedagógicos 

que facilitam o processo de gestão, de formação e 

educação permanente dos gestores e profissionais da 

atenção básica. 

II. Promove o intercâmbio de experiências e estimula o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas que 

busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de 

tecnologias e conhecimentos voltados à atenção 

básica. 

III. Desenvolve, disponibiliza e implanta os sistemas de 

informações da atenção básica de acordo com suas 

responsabilidades. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

A rede é utilizada para indicar a necessidade de conexões, 

mas as redes também tendem à produção de suas próprias 

normas e ao isolamento. Esse é um forte argumento para o 

desenvolvimento de redes, a partir de inovações nas formas 

de gestão territorial do SUS.  

As redes constituem uma realidade nova que, de alguma 

maneira, justifica a expressão: 

A) Verticalidade. 

B) Horizontalidade. 

C) Tangencialidade. 

D) Paritariedade. 

 

QUESTÃO 25 

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é composta por 

representantes do Ministério da Saúde, do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). Na CIT, são definidas diretrizes, 

estratégias, programas, projetos e alocação de recursos do 

SUS.  

Tendo composição paritária formada por: 

A) 07 membros. 

B) 12 membros. 

C) 18 membros. 

D) 25 membros. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Paciente sexo masculino, 67 anos, sofreu uma queda e 

fraturou o colo do fêmur. Devido ao incidente, foi realizada 

artroplastia total de quadril à esquerda.  

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) A eletroterapia é contraindicada nos primeiros dias 

do pós-operatório. 

B) A prótese de quadril total não cimentada permite 

realizar descarga de peso precocemente, se 

comparada à cimentada. 

C) Exercícios isométricos de glúteos e quadríceps, e 

isotônicos de tornozelos podem ser realizados nos 

primeiros dias do pós-operatório. 

D) Exercícios assistidos que promovam o aumento da 

amplitude do movimento de quadril, ortostatismo, 

transferência de peso e marcha com recursos 

auxiliares são permitidos somente após a sexta 

semana do pós-operatório. 

 

QUESTÃO 27 

“São executados no nível submáximo e mantidos realizando 

co-contração. As contrações isométricas contra resistência 

em posições antigravitárias sustentam o peso corporal e 

auxiliam na redução da instabilidade”.  

A definição refere-se a que tipo de exercício isométrico.  

A) Dinâmicos. 

B) Leves. 

C) Em múltiplos ângulos. 

D) De estabilização. 

 

QUESTÃO 28 

A.S.B., 60 anos, sexo feminino, chega ao centro de saúde 

com queixa de lombalgia decorrente de movimentação 

incorreta e postura inadequada. Depois da avaliação, o 

fisioterapeuta traçou um plano de tratamento, no qual estão 

contidas orientações para serem seguidas em domicílio. 

Uma das orientações consiste no posicionamento em 

decúbito dorsal. Nessa posição, o paciente deve colocar um 

travesseiro ou rolo de espuma para manter os joelhos 

semifletidos.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a 

razão da definição por esse posicionamento. 

A) Permite a retroversão da pelve e a retificação da 

lordose lombar, pois diminui a tensão do músculo 

iliopsoas. 

B) Permite a retroversão da pelve e a retificação da 

lordose lombar, pois aumenta a tensão do músculo 

iliopsoas. 

C) Permite a anteversão da pelve e a retificação da 

lordose lombar, pois diminui a tensão do músculo 

iliopsoas. 

D) Permite a retroversão da pelve e o aumento da 

lordose lombar, pois diminui a tensão do músculo 

iliopsoas. 
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QUESTÃO 29 

P.H.M., 30 anos, sexo masculino, técnico de informática, 

passa muitas horas do seu dia sentado de forma incorreta 

trabalhando. A posição da pelve e da coluna lombar têm 

grande influência sobre a postura em outras áreas da coluna 

vertebral. Na postura sentada relaxada a pelve está inclinada 

posteriormente com a coluna lombar ligeiramente fletida.  

Assinale a alternativa que apresenta o torque aplicado na 

coluna nessa posição: 

A) Flexor menor, que aumenta a força de compressão 

na margem anterior dos discos lombares. 

B) Extensor maior, que aumenta a força de compressão 

na margem anterior dos discos lombares. 

C) Flexor maior, que aumenta a força de compressão 

na margem anterior dos discos lombares. 

D) Extensor maior, que aumenta a força de compressão 

na margem posterior dos discos lombares. 

 

QUESTÃO 30 

M.J.P., 70 anos, sexo feminino, portadora de Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), dependente de 

oxigenoterapia domiciliar. Residente na zona rural do 

município de Sarzedo, em sua casa há rede elétrica 

disponível.  

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que 

apresenta a MELHOR escolha para oferta de oxigênio a 

essa paciente, considerando o menor custo operacional: 

A) Cilindro de oxigênio comprimido apenas. 

B) Oxigênio líquido apenas. 

C) Concentrador de oxigênio apenas. 

D) Concentrador de oxigênio e cilindro de oxigênio 

comprimido. 

 

QUESTÃO 31 

A mãe de uma paciente escreveu uma carta de 

agradecimento, no qual mencionava os cuidados que você 

dedicou ao tratamento de sua filha. Você realizou o 

atendimento domiciliar durante o período de 6 meses, o que 

acabou criando um vínculo de amizade com a família. Você 

decidiu postar em sua rede social na internet a carta que 

recebeu dessa mãe, e antes de realizar a publicação se 

atentou a solicitar autorização da autora da correspondência 

para então publicar.  

Considerando o Código de Ética e Deontologia da 

Fisioterapia, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Poderia realizar a publicação, pois havia 

autorização da autora da carta. 

B) Poderia realizar a publicação, pois não há exposição 

da paciente que você atendeu, e possui autorização 

da autora. 

C) Não poderia realizar a publicação, pois não se pode 

divulgar carta de agradecimento emitida por 

familiar. 

D) Não poderia realizar a publicação, pois mesmo 

autorizado pela autora você estaria colocando sua 

paciente em evidência. 

 

QUESTÃO 32 

O termo disfunção sexual refere-se a situações em que os 

componentes orgânicos da resposta sexual apresentam 

alguma alteração, e considera-se que o ciclo de resposta 

sexual se divide em quatro fases: desejo, excitação, orgasmo 

e resolução.  

São disfunções sexuais femininas das quais a fisioterapia 

pode se ocupar, EXCETO: 

A) Transtorno do desejo sexual hipoativo: ausência ou 

diminuição da libido sexual. 

B) Transtorno do desejo sexual hiperativo: aumento da 

libido sexual. 

C) Anorgasmia: ausência total de orgasmo. 

D) Dispareunia: dor recorrente ou persistente durante 

ou após o intercurso sexual. 

 

QUESTÃO 33 

S.B.S., 58 anos, sexo feminino, diagnóstico de câncer de 

mama, que evoluiu com metástase para múltiplos locais, e 

devido à ausência de resposta ao tratamento, foi definido 

que a abordagem dessa paciente seria em seu domicilio com 

ênfase em cuidados paliativos. A principal queixa da 

paciente era de um quadro álgico, sendo assim, assinale a 

alternativa que apresenta as MELHORES condutas para 

analgesia no plano terapêutico: 

A) Transcultaneous electrical nerve stimulation 

(TENS), uso de gelo cinesioterapia, massagem 

terapêutica e manipulação articular. 

B) Uso de calor, cinesioterapia, massagem terapêutica 

e manipulação articular. 

C) Transcultaneous electrical nerve stimulation 

(TENS), uso de gelo e calor, e massagem 

terapêutica. 

D) Transcultaneous electrical nerve stimulation 

(TENS), uso de calor, massagem terapêutica e 

manipulação articular. 

 

QUESTÃO 34 

Atualmente muito se compreende sobre os benefícios do 

aleitamento materno, principalmente os que são dirigidos 

para o recém-nascido. Ao aconselhar uma mãe com 

proximidade ao trabalho de parto, o fisioterapeuta deverá 

encorajar o aleitamento e citar seus benefícios tanto para a 

mãe quanto para a criança.  

São benefícios da amamentação para a saúde da mulher, 

EXCETO: 

A) Favorece o retorno precoce ao peso anterior à 

gestação. 

B) Diminui os níveis do hormônio ocitocina, 

diminuindo assim o risco de hemorragia pós-parto. 

C) Contribui para o aumento do espaço entre as 

gestações. 

D) Diminui o risco de câncer de mama e ovário. 
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QUESTÃO 35 

V.S.F., 17 anos, sexo feminino, chegou ao consultório 

juntamente com o seu filho J.P.F., sexo masculino, que na 

data da consulta apresentava 9 meses de idade gestacional 

corrigida, e idade cronológica de 11 meses.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

os achados motores esperados nessa idade: 

A) Posição supina: capacidade de rolar; posição prona: 

pivoteia em círculos sob o estomago; posição 

sentada: brinca nessa posição utilizando as duas 

mãos para manipular o brinquedo. 

B) Posição supina: capacidade de rolar; posição prona: 

pivoteia em círculos sob o estomago; posição 

sentada: se mantém estável por breves instantes. 

C) Posição supina: frequentemente levanta as pernas; 

posição prona: pivoteia em círculos sob o 

estômago; posição sentada: brinca nessa posição 

utilizando as duas mãos para manipular o 

brinquedo. 

D) Posição supina: frequentemente levanta as pernas; 

posição prona: pivoteia em círculos sob o 

estômago; posição sentada: se mantém estável por 

breves instantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 
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A B C D 
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A B C D 
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A B C D 

A B C D 

 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

01 13 25 

02 14 26 

03 15 27 

04 16 28 

05 17 29 

06 18 30 

07 19 31 

08 20 32 

09 21 33 

10 22 34 

11 23 35 

12 24  

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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