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3011 - FISIOTERAPEUTA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Os discos intervertebrais são descritos como um sistema 
hidráulico complexo que absorve choques, permite uma 
compressão transitórias e, devido ao deslocamento do 
líquido dentro do continente elástico, permite o 
movimento. Pode ser comparado a um amortecedor 
mecânico de choques. Os discos intervertebrais são 
exemplos de:  
 
A) Suturas; 
B) Sindesmoses; 
C) Articulações sinoviais; 
D) Sínfises. 
 
QUESTÃO 12 
Em relação ao músculo estriado esquelético, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a um componente 
anatômico deste:  
 
A) Ventre muscular; 
B) Tendão ou aponeurose; 
C) Periósteo; 
D) Fáscia Muscular. 
 
QUESTÃO 13 
O tronco encefálico está localizado logo abaixo do cérebro 
e é composto por 3 partes, essas regiões são responsáveis 
por controlar algumas funções do organismo. De posse 
dessa informação assinale a alternativa que contém a 
região do tronco encefálico que é responsável por 
controlar os batimentos cardíacos, os movimentos 
respiratórios e a deglutição: 
 
A) Mesencéfalo; 
B) Ponte; 
C) Cerebelo; 
D) Bulbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Os tendões são feixes de tecido conjuntivo através dos 
quais os músculos estão unidos a ossos e outras estruturas 
mais ou menos sólidas ou estáveis. A inflamação de um 
tendão é um problema comum, muitas vezes associado à 
inflamação da sua bainha, que pode ser provocado por 
várias circunstâncias. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa correta sobre a doença “De 
Quervain”. 
 
A) É mais comum em homens devido a fatores hormonais; 
B) Caracterizada por dor na base do dedo polegar, que se 

intensifica quando o movimentamos para um dos lados 
do punho, em direção ao dedo mínimo; 

C) O tratamento não utiliza anti-inflamatórios e 
analgésicos, mas a imobilização do polegar pode ser 
necessária; 

D) Os tendões acometidos são: flexor comum e adutor 
longo do polegar. 

 
QUESTÃO 15 
A patela é o maior osso sesamoide do corpo humano, é 
dividida em base (larga e superior) e ápice (pontiaguda e 
inferior) e articula-se somente com o fêmur. O ligamento 
patelar é uma fita de tecido fibroso que liga o ápice da 
patela à parte inferior do tubérculo da tíbia. Assinale a 
alternativa correta sobre a principal função biomecânica 
da patela: 
 
A) Bloquear os movimentos sobre o plano coronal; 
B) Aumentar o braço de alavanca do quadríceps; 
C) Aumentar o torque mecânico do quadríceps; 
D) Limitar os movimentos de rotação do joelho. 
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QUESTÃO 16 
A Reeducação Postural Global (RPG) é um método 
fisioterapêutico revolucionário, nascido da obra O Campo 
Fechado, publicado por PH. Souchard em 1981, na França 
após 15 anos de pesquisa no domínio da biomecânica. É  
um método terapêutico manual que se aplica a todas as 
patologias que requerem fisioterapia e tem como um dos 
seus diferenciais a revalorização da função estática dos 
músculos.  
http://www.sbrpg.com.br  
 
Sobre a RPG é correto afirmar: 
 
A) No princípio da individualidade, cada ser humano é 

único, apesar de reagir de maneira igual; 
B) O princípio da causalidade afirma que a causa do 

problema está diretamente ligada ao sintoma 
(causa/consequência); 

C) Os tratamentos são feitos em grupos de 2-3 pessoas 
por sessão, que duram cerca de 1 hora, podendo ser 
praticados para prevenção e manutenção através das 
Auto Posturas; 

D) Deve-se tratar o corpo como um todo, buscando 
identificar as responsabilidades das retrações 
musculares nas patologias musculoesqueléticas 
(princípio da globalidade). 

 
QUESTÃO 17 
A Respiração por Pressão Positiva Intermitente (RPPI) é 
uma pressão positiva aplicada na fase inspiratória, por 
intermédio de máscara facial ou bocal, com a expiração 
retornando a níveis de pressão atmosférica com ou sem 
retardo. As principais indicações são atelectasias (colapso 
de parte ou do pulmão inteiro) e expansibilidade reduzida. 
A aplicação da RPPI pode trazer complicações e por isso 
deve ser bem aplicada e compreendida pelo profissional. 
Cuidados com o posicionamento e na regulação do 
equipamento interferem nos resultados da terapia. 
http://pt.slideshare.net/fisioterapiaufmg2010/aula-x-
mecnica-respiratria 
 
Com base nas informações acima, assinale a alternativa 
INCORRETA sobre as principais complicações do uso desta 
técnica: 
 
A) Alcalose respiratória, quando por algum motivo, seja 

por má regulação da sensibilidade, ou por má 
orientação dada ao paciente, este hiperventila, 
provocando o aumento de CO2 sanguíneo, acima de 35 
mmHg, aumentando o pH sanguíneo; 

B) Barotrauma, que é a ruptura alveolar por excesso de 
pressão aplicada nas vias aéreas; 

C) Hiperinsuflação pulmonar, no caso do paciente ser mal 
orientado, ou equipamento mal ajustado, pode 
acontecer de não dar tempo de o paciente expirar 
completamente e iniciar uma nova inspiração; 

D) Diminuição do retorno venoso, devido à presença de 
pressão positiva intratorácica. 

 

QUESTÃO 18 
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica 
crônica que afeta a substância branca e, em menor grau, 
a substância cinzenta do sistema nervoso central. A perda 
de mielina observada em lesões na EM leva a falha na 
propagação de potenciais de ação axonais, sendo a 
principal causa de sinais e sintomas clínicos característicos 
da doença (KIESEIER e WIENDL, 2006). Sobre a EM é 
correto afirmar: 
 
A) É pouco comum o comprometimento de sistemas 

funcionais como o piramidal, cerebelar, sensitivo, visual, 
cognitivo e tronco encefálico; 

B) Para a avaliação da incapacidade neurológica na EM 
foram criadas várias escalas, sendo a Expanded 
Disability Status Scale (EDSS), proposta por Kurtzke, a 
mais conhecida e amplamente utilizada; 

C) O curso da doença é previsível em cada paciente, visto 
que este é gradual com o passar dos anos; 

D) A fadiga é um sintoma frequentemente relatado por 
pessoas com EM, caracterizada por um sentimento 
incontrolável de apatia, exaustão e falta de energia, 
apesar destes sintomas, os pacientes não apresentam 
incapacidade para o trabalho e isolamento social. 

 
QUESTÃO 19 
Assinale a alternativa correta sobre neuropraxia: 
 
A) No primeiro grau de lesão (neuropraxia de Seddon ou 

grau I de Sunderland) a estrutura do nervo permanece 
intacta, porém a condução axonal está interrompida; 

B) Há uma perda temporária da função sensitiva do nervo 
com disfunção da propriocepção, estímulo vibratório, 
tato, dor e sudorese; 

C) Existe degeneração walleriana; 
D) É uma lesão nervosa periférica sem solução de 

continuidade de fibras nervosas, com distensão, 
contusão, ou compressão, de péssimo prognóstico. 
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QUESTÃO 20 
A Osteoartrose (OA) é a mais comum das afecções 
reumáticas, pois atinge aproximadamente um quinto da 
população mundial, sendo considerada uma das mais 
frequentes causas de incapacidade laborativa, após os 50 
anos. A osteoartrose pode ser definida como uma 
síndrome clínica que representa a via final comum das 
alterações bioquímicas, metabólicas e fisiológicas que 
ocorrem de forma simultânea, na cartilagem hialina e no 
osso subcondral, comprometendo a articulação como um 
todo, isto é, a cápsula articular, a membrana sinovial, os 
ligamentos e a musculatura periarticular. 
https://www.osteoartrose.com.br 
 
Sobre a Osteoartrose Nodal, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A Osteoartrose nodal vem a ser um acometimento 

periférico da osteoartrose, sendo mais comuns em 
mulheres do que em homens em uma proporção de 10 
para 01; 

B) Tem seu início por volta da 4ª e 5ª década da vida, na 
maioria das vezes, seu início coincide com as alterações 
hormonais próprias da menopausa; 

C) Quando o comprometimento articular é das 
interfalangianas distais, com formação de nodosidades, 
são chamadas de nódulos de Bouchard; 

D) Normalmente o acometimento de mãos é do tipo 
simétrico e bilateral, podendo ocorrer tanto em 
articulações interfalangianas distais quanto as 
proximais. 

 
QUESTÃO 21 
Sobre doenças dos vasos sanguíneos e linfáticos, analise 
os itens a seguir e assinale a opção CORRETA: 
 
I. A arteriosclerose obliterante é o endurecimento 

arterial com proliferação da íntima, a ponto de obstruir 
a luz do vaso e consiste na oclusão do suprimento 
sanguíneo das extremidades por placas 
ateroscleróticas (ateromas); 

II. A Tromboangeíte obliterante (TAO), também 
conhecida como doença de Buerger é uma doença 
vascular inflamatória oclusiva; 

III. A Tromboangeíte obliterante (TAO) atinge mais 
homens, menores de 40 anos e tem uma forte relação 
com o tabagismo; 

IV. A Oclusão arterial aguda é um bloqueio a passagem 
do sangue por uma veia, ocasionando uma 
insuficiência sanguínea tissular. 

 
A opção que representa a sequência correta, de cima para 
baixo é: 
 
A) V, F, V, V; 
B) V, V, V, F; 
C) F, V, V, V; 
D) V, V, F, V. 
 

QUESTÃO 22 
As lesões dos tecidos moles podem englobar as lesões nas 
estruturas da pele, músculos, tendões, ligamentos ou nos 
invólucros de tecidos que cobrem determinadas 
articulações. Com base na afirmação acima, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As distensões são lesões nos músculos, os quais são os 

tecidos que seguram os ossos; 
B) As entorses são lesões nos ligamentos e/ou nos tendões 

que os ligam ou fixam. Geralmente, são causadas por 
um alongamento ou puxão no músculo ou por uma 
contração súbita e forte do músculo; 

C) Os hematomas são hemorragias num tecido; 
D) Lesões em tecidos moles são raras, de difícil tratamento 

e muitas vezes graves. 
 
QUESTÃO 23 
A úlcera de pressão (UP) é qualquer alteração da 
integridade da pele decorrente da compressão não aliviada 
de tecidos moles entre uma proeminência óssea e uma 
superfície dura, sendo uma complicação frequente em 
pacientes graves e tem grande impacto sobre sua 
recuperação e qualidade de vida. 
(Raposo AC, López RF, Alonso. Aplicabilidade do protocolo 
de prevenção de úlcera por pressão em unidade de terapia 
intensiva. Rev Bras, Terapia Intensiva. 2002;22(2);175-
185.) 
 
Considerando essa informação, avalie as afirmações a 
seguir. 
  
I. A falta de mobilidade é um dos fatores de risco mais 

considerados para formação de UP, pois propicia a 
presença de pressão nos locais de proeminências 
ósseas, fazendo com que haja destruição tecidual; 

II. A formação de uma UP não ocorre apenas por um 
determinado fator de risco, mas pela relação de 
diversos fatores; 

III. O estado nutricional deficiente é um dos fatores que 
interferem no aparecimento da UP por levar a anemia 
e uma redução de oxigênio aos tecidos, contribuindo 
assim para a diminuição a tolerância tissular a pressão; 

IV. O paciente acamado é mais predisposto ao 
aparecimento da UP, necessitando de maior cuidado 
da equipe que o assiste, com relação à mudança de 
decúbito, cuidados com a pele, proteção das 
proeminências ósseas e uso de colchões especiais. 

 
É correto o que se afirma: 
 
A) Somente em I e II; 
B) Somente em III e IV; 
C) Somente em I, III e IV; 
D) Todas as alternativas acima. 
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QUESTÃO 24 
A insuficiência cardíaca (IC), também chamada de 
insuficiência cardíaca congestiva, é uma doença na qual o 
coração não consegue mais bombear sangue suficiente 
para o resto do corpo, não conseguindo suprir as suas 
necessidades. Um fator de risco único pode ser suficiente 
para causar insuficiência cardíaca, mas uma combinação 
de fatores também pode aumentar o risco da doença. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre os fatores de 
risco para IC: 
 
A) Pressão arterial elevada; 
B) Doença arterial coronariana; 
C) Batimentos cardíacos regulares, a exemplo de arritmia; 
D) Infecção por vírus. 
 
QUESTÃO 25 
Massagem terapêutica é um conjunto de técnicas de 
massoterapia, que se baseia na manipulação das 
estruturas dos tecidos moles e na aplicação de pressão em 
pontos específicos do corpo humano de forma a eliminar 
a fadiga, criando sensações agradáveis e estimulando as 
defesas do organismo. Sobre os efeitos fisiológicos da 
massagem, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Aumenta a elasticidade da pele e de estruturas abaixo 

desta; 
B) Melhora a impermeabilidade dos poros; 
C) Aumenta a nutrição dos tecidos e produtos de fadiga e 

inflamação; 
D) Melhora a circulação cutânea, principalmente artérias e 

veias profundas e capilares linfáticos. 
 
QUESTÃO 26 
As fraturas proximais do fêmur em idosos representam um 
sério problema de saúde pública. O tratamento cirúrgico 
dessa fratura serve para reduzir as morbidades, 
juntamente com a fisioterapia pós-operatória. Sobre os 
cuidados no pós-operatório das fraturas do fêmur em 
idosos, marque a alternativa verdadeira: 
 
A) Permanecer acamado o máximo de tempo possível; 
B) Ao levantar de uma cama baixa, sempre usar o membro 

inferior operado para apoio; 
C) Ao deitar de lado, usar sempre um travesseiro entre as 

pernas; 
D) Ao sentar, procurar usar cadeiras baixas e sentar 

sempre com as pernas abertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 
A fáscia é um tipo de tecido conjuntivo fibroso que se 
espalha por todo o corpo de forma contínua, envolvendo 
estruturas e formando uma bainha sob a pele. 
A fáscia mantém e conecta entre si todas as estruturas do 
corpo humano, formando uma teia tridimensional que se 
distribui desde a cabeça até aos pés sem interrupção, 
envolvendo todo e qualquer tecido do corpo desde grupos 
musculares, ossos e órgãos. 
Seeley, Stephens, Tate; Anatomia & Fisiologia, Ed. 
Lusodidacta, 2001 
 
Sobre as principais funções da fáscia muscular é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Serve de bainha elástica de contenção para exercer 

tração durante a contração; 
B) Dificulta o deslizamento muscular entre si; 
C) Permite a movimentação dos tecidos subjacentes uns 

sobre os outros, fornecendo instabilidade e contorno à 
estrutura corporal; 

D) É responsável pelo fluído lubrificante existente sobre as 
estruturas, o que dificulta o movimento e a nutrição dos 
tecidos. 

 
QUESTÃO 28 
Sobre os pares de nervos cranianos, assinale a alternativa 
FALSA: 
 
A) Troclear (IV): inerva o músculo oblíquo superior do olho 

(um dos músculos extrínsecos do bulbo ocular); é 
motor; 

B) Facial (VII): é misto; controla os músculos da expressão 
facial, as glândulas lacrimal, sublingual e 
submandibular, e recebe a sensação gustativa dos dois 
terços anteriores da língua. Este é o nervo acometido 
na paralisia de Bell ou paralisia facial periférica; 

C) Acessório (XI): é motor; inerva os músculos trapézio e 
esternocleidomastóideo (ECOM), além de músculos da 
laringe e vísceras torácicas em conjunto com fibras do 
nervo vago; 

D) Hipoglosso (XII): é sensitivo, responsável pela 
motricidade da língua, pois inerva os músculos 
intrínsecos e extrínsecos da língua. 
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QUESTÃO 29 
A massagem relaxante beneficia a flexibilidade e aumenta 
a circulação, e do ponto de vista psicológico criam uma 
sensação de bem-estar e alegria. A massagem relaxante 
antiestresse ajuda a acalmar o corpo e a mente, pois 
proporciona o relaxamento e o alívio do estresse. Sobre os 
benefícios da massagem relaxante é INCORRETO afirmar: 
 
A) A massagem não propõe apenas o relaxamento, mais 

uma cascata de benefícios que provém de técnicas 
específicas para cada paciente de acordo com sua 
necessidade; 

B) Os efeitos podem ser divididos em: mecânicos, 
químicos, reflexos e psicológicos; 

C) Os efeitos mecânicos referem-se a resultados diretos 
que a massagem exerce sobre os tecidos moles 
manipulados por meio de movimentos de tração, 
compressão, estiramento e pressão; 

D) A massagem diminui o fluxo do sangue oxigenado e 
detritos celulares proporcionando uma melhor nutrição 
e desenvolvimento dos músculos. 

 
QUESTÃO 30 
Sobre os encargos sociais de um Fisioterapeuta, marque a 
alternativa correta: 
 
A) A precificação das consultas de fisioterapia depende 

apenas de quesitos ligados ao atendimento em si. Os 
custos mensais precisam ser conhecidos para que sejam 
cobertos pelo preço das sessões; 

B) O tipo de atendimento realizado durante as sessões 
fisioterápicas também tem impacto sobre a precificação 
dos serviços oferecidos. Algumas especialidades 
fisioterapêuticas permitem que a assistência seja feita 
de forma coletiva, o que diminui os preços que devem 
ser cobrados; 

C) O preço cobrado pelas sessões de fisioterapia não está 
ligado à capacitação do profissional que presta o 
atendimento; 

D) Dois profissionais de uma mesma clínica não podem 
cobrar preços diferentes pelo seu atendimento. 
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