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________________________ 
 

Data e horário da prova: 
Domingo, 20/1/2019, às 14 h. 

 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o duas folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A sabedoria começa na reflexão. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

GRUPO I 
Questões de 1 a 14 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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O Poder Legislativo do estado de Goiás 
 

O Legislativo e a sociedade 
 

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder
Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor
reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está
presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável
pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o
estado e o município. 

O Legislativo também é responsável pela apreciação
da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que
passam pelos Parlamentos das diferentes esferas quase todas
as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo
governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a
senadores, deputados federais e estaduais, além de
vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão. 

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de
seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e
intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que
nem sempre foi assim. 

 
Os conselhos gerais 

 
A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu 

nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma
forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos
negócios de sua província. Entretanto, segundo os
historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um
poder autônomo e independente. 

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na
primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada
na Lei no 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato
Adicional. Elas funcionaram durante todo o período
conhecido como Primeira República. 

 
Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br>.

Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional 
brasileira, consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, 
mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra 
sublinhada pode ser expresso corretamente por 
 
(A) estudada. 
(B) imaginada. 
(C) arrefecida. 
(D) consolidada. 
(E) proporcionada. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a 
mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho 
“o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que 
melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” 
(linhas de 1 a 3). 
 
(A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de 

seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e 
intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16) 

(B) “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas 
pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10) 

(C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, 
além de vereadores, a aprovação ou não das questões 
em discussão.” (linhas de 11 a 13) 

(D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, 
participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história 
mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17) 

(E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na 
primeira reforma constitucional brasileira, 
consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, mais 
conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27) 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Em “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo 
presidente da República, pelo governador do estado ou pelo 
prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais 
e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das 
questões em discussão.”(linhas de 8 a 13), o verbo “passar” 
está flexionado no plural porque 
 
(A) concorda com o núcleo  do sujeito posposto, 

“iniciativas”, que está no plural.  
(B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com 

singular e plural. 
(C) o respectivo complemento “pelos Parlamentos das 

diferentes esferas” também está no plural. 
(D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, 

ao “governador do estado” ou ao “prefeito 
municipal”. 

(E) concorda com “senadores, deputados federais e 
estaduais, além de vereadores”. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA APLIC
ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – ALEGO 111 – FISIOTERAPEUTA – TIPO “A” PÁGINA 3/20 
 

Texto 2 para responder às questões 4 e 5. 
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Um pouco de história 
 

O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo
federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à
Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento
dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa
dos Lordes) – que representava os interesses da alta
aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns),
ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e
a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e
eficiente devido ao poder das instituições inglesas. 

Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61
países, mas é adotado com um entendimento diferente do
passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque
abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número
da população e outra à representação dos territórios
federados. 
 

O bicameralismo no Brasil 
 

O Brasil possui um sistema bicameral desde a época
do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988
que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos
hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que
exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas
Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada
um com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF
dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa. 

A Câmara dos Deputados tem a função de representar
os interesses da população. Ela é composta atualmente por
513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo
sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O
número de parlamentares eleitos em cada estado varia de
acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos
populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a
eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela 
Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior
população do país e por isso elege 70 deputados (o número
máximo). 

O Senado Federal tem a competência de representar
as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que
nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem
três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de
oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada eleição. 
Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e
senadoras. 
 

ORTIZ, Vitor. O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas. São Paulo:
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado).

Disponível em <https://sigalei.com.br>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 

texto argumentativo, em que se apresenta um ponto 
de vista acerca do bicameralismo. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor da importância de haver duas 
Casas no Brasil. 

(C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 
texto narrativo, em que se apresenta a história do 
bicameralismo. 

(D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que 
objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder 
Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente. 

(E) O texto é predominantemente informativo, já que 
pretende apenas apresentar os fatos que compõem a 
história do bicameralismo no Brasil. 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos 
eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para 
mandatos de oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada 
eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de 
vírgula obrigatória 
 
(A) em todas as ocorrências porque o período é muito 

longo e precisa de pausas que marquem a entonação 
da leitura. 

(B) pois o período é composto por subordinação, o que 
configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso 
de vírgulas. 

(C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da 
ordem lógica do período, e estilística nos demais 
casos para que haja clareza. 

(D) em todos os casos porque as quatro orações não se 
apresentam em ordem canônica em período composto 
por subordinação. 

(E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e 
facultativa nos demais casos de inversão das orações 
subordinadas. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões de 6 a 8. 
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O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, 
presente e futuro na efeméride dos 190 anos do 

Parlamento brasileiro 
 

Por Antonio Teixeira de Barros
 

A análise da cerimônia mostra que o cotidiano
legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em
contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e
de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de
consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra
do parlamento como instituição. As diferentes ordens de
economia da grandeza política são unificadas em um único
esquema de fluência discursiva, portador de um valor
universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental.
Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo
das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.  

A necessidade de inimigos, um imperativo na política
(BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse
momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de
agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a
política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se
procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater
a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo 
simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão
narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela
pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em
defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano
mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de
competição por poder, reputação, honra, reconhecimento
público e visibilidade. Em vez de demarcação de
identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da
política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a
presenciar uma estetização do narcisismo institucional que
busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que
coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal
com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido
republicano, por meio dos discursos transformados em
interações-rituais que unificam o corpo político e recriam
sua autoimagem, tecida com discursos de justificação
articulados pela ordem simbólica.  

O ritual ecumênico em termos partidários agrega os
diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de
confraternização, um espírito republicano abstrato que
nunca consegue se materializar no plano objetivo dos
campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a
representação teatral calcada nas metáforas de guerra e
adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma
eucaristia política.  
 

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/>.
Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho 
sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades 
partidárias e discursos dialéticos típicos da política de 
reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma 
estetização do narcisismo institucional que busca um 
ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o 
simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31). 

(A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações 
críticas situadas em contextos bem demarcados de 
contradição hermenêutica e de disputas de poder” 
(linhas de 1 a 4) 

(B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a 
glorificação e a honra do parlamento como 
instituição” (linhas de 4 a 6) 

(C) “As diferentes ordens de economia da grandeza 
política” (linhas 6 e 7) 

(D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e 
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” 
(linhas 11 e 12) 

(E) “representação teatral calcada nas metáforas de 
guerra” (linha 42) 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança 
perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),  
 
(A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória 

com o verbo no futuro do presente ou no futuro do 
pretérito, independentemente de “Todos”. 

(B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com 
“Todos”. 

(C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase inicie com outras 
palavras quaisquer. 

(D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em 
razão da presença do pronome “Todos”. 

(E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase se iniciasse com 
“Jamais”. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas 
metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à 
guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o 
emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se 
porque 
 
(A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” 

são complementos verbais e estão no plural. 
(B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No 

primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está 
na terceira pessoa do plural sem referência anterior. 

(C) as formas verbais estão empregadas em sentido 
figurado, por isso não seguem as regras da 
modalidade padrão. 

(D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito de  “adotar-se”. 

(E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito paciente de  
“adotar”. 

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no 
contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de 
residências, para designar tipos de acessos das redes de 
computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se 
trata de um tipo de rede 
 
(A) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização. 
(B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de 

organizações. 
(C) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização e dos respectivos fornecedores e 
parceiros de negócio. 

(D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e 
dos respectivos clientes. 

(E) aberta ao público e de acesso irrestrito. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
C:\Downloads 
C:\Downloads\Aulas 
C:\Downloads\Projetos 
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova 
 
Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e 
considerando que todas as pastas estão configuradas para 
permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem 
como guardar arquivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta 

Projetos. 
(B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as 

respectivas subpastas forem anteriormente excluídas. 
(C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova. 
(D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na 

pasta Aulas. 
(E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o 
que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em 
seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha 
Superior? 
 
(A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações 

indesejadas na linha superior. 
(B) A primeira coluna será mantida visível em todas as 

planilhas. 
(C) A linha superior será bloqueada para edição, mas 

deixada visível. 
(D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir 

da linha superior. 
(E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo 

resto da planilha. 
 
 
 
 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, 
GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E 

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o 
estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, 
como princípio do seu povoamento, consta a chegada de 
bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da 
América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial 
desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o 
passar do tempo.  
 
Considerando essas informações no que se refere ao processo 
de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Na primeira metade do século 18, a prospecção 

mineral que havia animado a ocupação das Minas 
Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis 
expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a 
rápida expulsão de índios do território goiano, que foi 
ocupado pelo colonizador português. 

(B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, 
em escala menor, promoveu a ocupação do território 
goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades 
das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste 
goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a 
partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo 
seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto 
do rio Tocantins. 

(C) Os caminhos que se desenvolveram no território 
goiano surgiram como percursos deixados pelas 
comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o 
carro de boi, no século 19, e diversificadas com as 
ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do 
século 20, a população goiana teve o crescimento 
incrementado pelas migrações dos estados vizinhos. 

(D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 
1930, representou uma nova perspectiva econômica e 
social para o estado de Goiás, contribuindo para o 
incremento das atividades agrícolas, comerciais e 
industriais, bem como avançando positivamente na 
integração de regiões distantes, no norte do estado. 

(E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica 
econômica e social para o estado de Goiás entre os 
anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado 
a partir dos anos de 1960, com a decisão dos 
governos estaduais quanto à abertura de novas 
estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes 
rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que 
conduziu a economia goiana à autossuficiência. 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa 
que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período 
do Império e da República no estado. 
 

(A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o 
fim do projeto populista de modernização do Brasil; 
com isso, também em Goiás, a queda de Pedro 
Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada 
do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os 
velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, 
agora renovados pelas ideias de modernização. 

(B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas 
do controle das eleições por meio de fraudes, favores 
pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, 
que era aberto, foi uma constante atividade dos 
políticos conservadores no poder, cuja oposição 
encontrava força entre os coronéis, grandes 
proprietários de terras que ostentavam o antigo título 
da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para 
proteger os respectivos domínios. 

(C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu 
com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que 
dominavam a política na República Velha. Nessa 
perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi 
nomeado interventor de Goiás com a incumbência de 
afastar as oligarquias locais do poder. O projeto 
modernizador dele culminou na mudança da capital e 
na implementação de um projeto de industrialização 
que resultou na formação de uma nova elite política e 
de uma forte classe trabalhadora em Goiás. 

(D) Diante das incertezas políticas que culminaram no 
processo de independência do Brasil em 1822, a 
capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição 
do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em 
abril de 1822. Esse movimento concorreu com o 
movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 
1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a 
política centralizadora da Constituição de 1824 e a 
manutenção da unidade do território goiano. 

(E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de 
Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela 
Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto 
nacional de realização de grandes obras (como o 
estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), 
o que resultou em uma grande atração de 
trabalhadores da construção civil e concorreu para 
manter o estado afastado da crise econômica que 
incorreu em queda de salários. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade 
coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na 
religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo 
de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta 
quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, 
turístico ou religioso de Goiás.  
 

(A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de 
Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, 
reconhecendo que a respectiva memória, cultura e 
arquitetura constituem características únicas 
representativas do passado colonial, bem como são 
testemunha das experiências coletivas e individuais 
partilhadas por uma mesma cultura. 

(B) Um folclore religioso, com uma clara influência 
portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades 
de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de 
danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de 
Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, 
em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os 
capitães etc. 

(C) A Festa de Trindade representa uma devoção 
religiosa que remonta ao período da construção de 
Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no 
primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã 
em torno de milagres atribuídos a uma imagem 
contida em uma antiga capela abandonada. 

(D) Evocando os torneios medievais que encenaram 
batalhas entre cristãos e mouros, as cavalhadas são 
folguedos representados durante o período natalino, e 
uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. 
Ao final dessa representação, cristãos e mouros se 
unem, representando a tolerância entre as religiões. 

(E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao 
todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o 
núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto 
tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado 
principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, 
símbolo da renovação moderna da cultura ocidental 
na primeira metade do século 20. 
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GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
A respeito dos cargos em comissão e das funções de 
confiança, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os cargos de provimento em comissão são providos 

mediante ato do presidente, não podendo recair em 
servidor público inativo. 

(B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Goiás são de provimento em comissão constituído 
apenas de direção, chefia e assessoramento superior e 
função especial de confiança. 

(C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo 
somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão 
ou função especial de confiança, após ter sido colocado 
à disposição da Assembleia Legislativa. 

(D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão 
ou função especial de confiança, quando em gozo de 
licença, não fará jus à respectiva gratificação. 

(E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão e de função especial de confiança, é 
segurado obrigatório do Regime Próprio de 
Previdência Social da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, na qualidade de empregado. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
A Resolução no 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso 
público, bem como às formas de provimento e de vacância. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso  
 
(A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo 

efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(B) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

(C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será 
opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois 
anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo 
motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia 
habilitação em concurso público é requisito para a 
nomeação, forma originária de provimento efetivo. 

(D) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período, havendo motivos relevantes, a critério da 
Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(E) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva 
revisão, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se 

sujeitará ao rito determinado para o processo 
administrativo disciplinar. 

(B) A determinação de instauração de sindicância ou 
processo disciplinar administrativo é da competência 
do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora. 

(C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão 
de três servidores efetivos. 

(D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada 
falta punível com pena superior à de suspensão por 
mais de 30 dias ou multa correspondente, o 
responsável pela apuração determinará a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

(E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento 
do processo ou a instauração de processo disciplinar. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Nos termos da Resolução no 1.007/1999, compete à 
Presidência, em matéria administrativa, 
 
(A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e 

dos serviços administrativos desenvolvidos pelas 
Unidades Administrativas. 

(B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais. 
(C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual. 

(D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os 
dispositivos do Regulamento dos serviços 
administrativos da Assembleia Legislativa. 

(E) desenvolver as ações voltadas à preservação da 
imagem institucional da Assembleia Legislativa. 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os 
despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos 
necessários, bem como controlar a confecção e os 
encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com 
assinatura do presidente. 
 
As atribuições descritas são competências da 
 
(A) Secretaria Geral da Presidência. 
(B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
(C) Secretaria de Controle Interno. 
(D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência. 
(E) Chefia de Gabinete da Presidência. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.007/1999, assinale a 
alternativa que apresenta a competência da Divisão de 
Planejamento e Governança. 
 
(A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia 

Legislativa e o boletim. 
(B) Desenvolver, articular e implementar políticas e 

diretrizes referentes à inovação da Assembleia. 
(C) Gerenciar os processos organizacionais da 

Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, 
a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos 
processos de trabalho. 

(D) Estabelecer parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa com a finalidade de 
elaboração e desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação. 

(E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a 
página da Assembleia Legislativa na rede mundial de 
informações. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
O fisioterapeuta é um profissional de saúde, com formação 
acadêmica superior, habilitado à construção do diagnóstico dos 
distúrbios cinéticos funcionais (diagnóstico fisioterapêutico), 
prescrição das condutas fisioterapêuticas, a respectiva ordenação 
e indução no paciente, bem como o acompanhamento da 
evolução do quadro clínico funcional e das condições para alta 
do serviço. Em relação às responsabilidades fundamentais e 
atribuições do fisioterapeuta, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Elaborar o diagnóstico clínico e prescrever, planejar, 

ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos 
fisioterapêuticos quanto à respectiva eficácia, à 
resolutividade e às condições de alta do cliente 
submetido a essas práticas de saúde. 

(B) Integrar a equipe multiprofissional de saúde desde 
que na qualidade de chefe de equipe, porém com 
participação plena na atenção prestada ao cliente.  

(C) Todos os fisioterapeutas em atividade são obrigados a 
desenvolver estudos e pesquisas relacionados à 
respectiva área de atuação. 

(D) Para o exercício da atividade profissional de 
Fisioterapeuta no País, é exigível, além da formação 
em curso universitário superior, o registro do título do 
profissional no Conselho Profissional da categoria e a 
especialização em nível lato sensu. 

(E) Desenvolver/projetar protótipos de produtos de 
interesse do Fisioterapeuta e (ou) da Fisioterapia pode 
ser uma das referidas atribuições. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
A coluna vertebral é formada por um conjunto de 31 a 33 
vértebras, subdivididas em regiões cervical, torácica, lombar 
e sacral. Para manter esse arranjo estrutural estável e, ao 
mesmo tempo, capaz de possibilitar movimentos em todos os 
planos, diferentes estruturas fazem parte da respectiva 
composição. Em relação à morfologia da coluna vertebral, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A região torácica, por ser o local onde estão presentes 

órgão vitais, apresenta as vértebras mais 
desenvolvidas da coluna vertebral - são as maiores e 
mais estáveis. 

(B) As vértebras cervicais apresentam forames 
transversos, por onde transitam as artérias e veias 
vertebrais. Nos casos de hérnias nessa região, os 
forames podem ser comprimidos e gerar a diminuição 
do fluxo cerebral posterior. 

(C) De um modo geral, as vértebras apresentam um arco 
anterior e o corpo posterior. No corpo são formadas 
as articulações intercorpovertebrais, caracterizadas 
pela presença do disco intervertebral. 

(D) Na coluna, a junção toracolombar é caracterizada 
pela presença do promontório sacral (borda anterior 
proeminente de S1). 

(E) A medula espinal está localizada no interior da coluna 
vertebral, no canal vertebral, ocupando esse espaço 
por completo. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 
Uma excelente forma de trabalho que tem a capacidade de 
estimular, em um mesmo exercício, tanto a fase concêntrica 
quanto a excêntrica, mantendo a resistência constante, porém 
favorecendo a geração de força, enquanto o músculo se alonga. 
 
A definição apresentada refere-se à forma de trabalho 
 
(A) isométrica 
(B) isotônica. 
(C) isocinética. 
(D) isoinercial. 
(E) isovolumétrica. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Paciente com diagnóstico de hérnia discal protusa 
posteriormente à direita em L4/L5 e L5/S1 apresenta diminuição 
do trofismo, tônus e força muscular no membro inferior direito. 
Há incapacidade para elevar o membro inferior em extensão no 
decúbito dorsal, e a deambulação é feita de forma antálgica, com 
o tronco levemente fletido à frente. 
 
Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O deslocamento da coluna vertebral em extensão 

provoca o deslocamento do núcleo pulposo no 
sentido anterior. 

(B) A incapacidade de elevar o membro inferior não 
possui relação com a coluna, pois essa ação é 
exclusiva do músculo reto femoral. 

(C) A posição de pé gera menor sobrecarga lombar do 
que o decúbito dorsal. 

(D) No caso desse paciente, exercícios na posição sentada 
serão os mais efetivos, pois gerarão menor sobrecarga 
lombar. 

(E) As alterações estruturais e funcionais no membro inferior 
ocorrem em razão do comprometimento das raízes 
nervosas. Nesse nível, os músculos quadríceps femoral, 
bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, tríceps 
sural e adutores do quadril são atingidos. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
Um paciente com 75 anos de idade, diabético e hipertenso, 
foi atendido como vítima de acidente carro x carro. Como 
consequência do acidente, sofreu fraturas na diáfise do fêmur 
e tíbia à esquerda, com extensa exposição de partes moles, 
fraturas nas costelas II a VI e traumatismo cranioencefálico. 
Foi atendido com rapidez pelo Corpo de Bombeiros e levado 
ao hospital, onde, após a fixação das fraturas, está sendo 
mantido sedado, sob ventilação mecânica por TOT. 
 
Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa correta em 
relação à adequada assistência fisioterapêutica em 
terapia intensiva. 
 
(A) Durante o primeiro atendimento ao paciente, é 

fundamental a respectiva monitorização e realização 
da avaliação clínica geral, o que inclui goniometria, 
testes especiais, avaliação da sensibilidade e provas 
de função muscular. 

(B) A manutenção da FR deverá ser maior do que 20 irpm, 
para garantir uma oxigenação adequada ao paciente.  

(C) As variáveis que não são controladas pelo ventilador 
podem variar de acordo com as forças passivas e 
ativas aplicadas pelo paciente, independentemente do 
modo ventilatório. 

(D) Para evitar a instabilidade hemodinâmica, deve-se 
manter a PEEP sempre no limite máximo. 

(E) Em relação aos ajustes iniciais do equipamento, o volume 
corrente deverá ser sempre 20% do peso do paciente. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia trata dos 
deveres do fisioterapeuta no que tange ao controle ético do 
exercício da respectiva profissão, sem prejuízo dos direitos e 
prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. Em 
relação ao Capítulo III do referido código, que trata do 
relacionamento com o cliente/paciente/usuário, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O fisioterapeuta deve elaborar o diagnóstico 

fisioterapêutico, porém pode encaminhar o plano de 
tratamento para ser realizado pelo respectivo 
estagiário ou outro profissional, eximindo a própria 
responsabilidade final quanto ao caso. 

(B) A informação quanto a consulta fisioterapêutica e 
diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos é de 
caráter exclusivo do profissional e da 
respectiva empresa. 

(C) É permitido ao fisioterapeuta dar consulta ou 
prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não 
presencial, especialmente por aplicativos como 
WhatsApp, Skype, Instagram e Facebook. 

(D) Inserir anúncio ou divulgação profissional, bem como 
expor, no próprio local de atendimento/trabalho, 
nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, 
inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e 
posteriores ao tratamento realizado, é um direito do 
profissional/empresa, não exigindo autorização 
formal prévia do cliente/paciente/usuário ou do 
responsável legal. 

(E) O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do 
cliente/paciente/usuário permaneça fora do alcance 
de estranhos à equipe de saúde da instituição, salvo 
quando outra conduta seja expressamente 
recomendada pela direção da instituição e tenha 
amparo legal. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 

A reabilitação cardíaca tem como objetivo possibilitar aos 
pacientes com sintomas e (ou) afecções cardíacas o retorno às 
respectivas atividades de vida diária por meio de exercícios e 
mudanças no comportamento médico, físico e psicossocial, 
visando principalmente a modificar os fatores de risco. 
 
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A reabilitação cardíaca deve ser iniciada sempre em 

20% a 30% da FC máxima para evitar riscos para os 
pacientes. 

(B) O benefício fisiológico mais importante da 
reabilitação cardíaca é a melhoria da capacidade 
funcional que significa aumentar o limiar para 
sintomas como a angina de peito, dispneia, fadiga e 
esgotamento, aumentando a capacidade de trabalho. 

(C) O infarto agudo do miocárdio é o estado 
fisiopatológico no qual o coração é incapaz de 
bombear o sangue em uma frequência proporcional 
às necessidades metabólicas dos tecidos, no caso, 
pelo menos 65 batimentos por minuto. 

(D) Respeitando a intensidade, qualquer exercício poderá 
ser prescrito para um cardiopata na fase I. 

(E) A atividade física aumenta a capacidade funcional e a 
demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuindo a 
pressão sistólica e diastólica, bem como alterando 
favoravelmente o metabolismo de lipídios e carboidratos. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
A marcha é uma tarefa motora que envolve um padrão 
complexo de contrações musculares em diversos segmentos do 
corpo. Pensando em termos biomecânicos, a marcha pode ser 
vista como o deslocamento do centro de gravidade do corpo 
através do espaço com o menor consumo de energia possível.  
 
Quanto aos aspectos morfológicos e biomecânico da marcha, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A fase de balanço corresponde a 60% do ciclo da marcha. 
(B) A transferência de peso é realizada na fase de apoio 

simples. 
(C) A ação dos músculos plantiflexores, acelerando a 

tíbia, representa o mecanismo final de absorção do 
impacto com o solo. 

(D) Um paciente em deficit de extensão e com 70 graus de 
flexão do joelho consegue deambular normalmente. 

(E) As ações musculares na marcha são excêntricas. Elas 
ocorrem para equilibrar e desacelerar os deslocamentos 
dos segmentos corporais e do centro de gravidade. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 

Fisioterapeuta é condenada a indenizar paciente que 
fraturou perna durante sessão 

 
[6/8/2014] Em decisão monocrática, o juiz José Carlos 

de Oliveira, em substituição ao desembargador Carlos Alberto 
França, condenou uma fisioterapeuta a pagar indenização a um 
paciente por fraturar a perna dele durante uma sessão de 
tratamento. O homem receberá R$ 12.450 de indenização por 
danos morais e R$ 3,2 mil por danos materiais. 

A ação foi julgada favoravelmente ao paciente, em 
primeiro grau, na comarca de Jataí, mas a profissional 
recorreu, pedindo para diminuir os valores arbitrados. 
Contudo, o juiz manteve, sem reformas, a decisão. Para o 
magistrado, ficou comprovado “o ato imprudente praticado 
pela fisioterapeuta, por ter descumprido a determinação 
prescrita pelo médico ortopedista, em razão da gravidade das 
lesões sofridas pelo homem”. 

Consta dos autos que o paciente foi orientado a se 
submeter a sessões de fisioterapia, após uma fratura na perna. 
Contudo, na quarta vez, ele sofreu nova fratura, em razão do 
exercício errado proposto pela profissional. A fisioterapeuta 
havia pedido que o homem ficasse de pé e realizasse 
alongamento da musculatura posterior da coxa. Contudo, tal 
movimento representou grande sobrecarga sobre o osso 
fraturado, indo ao contrário de todas as determinações 
prescritas claramente pelo médico. 

 
Disponível em: <http://www.tjgo.jus.br>.  
Acesso em: 2 jan. 2019, com adaptações. 

 
Com base na análise da notícia apresentada e nos 
conhecimentos correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O alongamento poderia ser realizado nesse caso; 

porém, se o movimento tivesse sido feito em decúbito 
dorsal, teria o risco de complicações minimizado. 

(B) A conduta realizada pela profissional está 
inadequada, pois, no tratamento de fraturas, deve-se 
explorar somente o uso de agentes eletrofísicos, e 
nunca a cinesioterapia. 

(C) A fratura foi uma intercorrência normal, que pode 
ocorrer durante qualquer atendimento. O importante é 
ter cautela durante as condutas. 

(D) Certamente a causa da fratura foi a consolidação 
inadequada, provavelmente por uma iatrogenia da 
equipe médica. 

(E) As fraturas da tíbia, independentemente do método de 
fixação utilizado, exigem repouso prolongado sem 
descarga de peso. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

Foi solicitado a um paciente que ficasse na posição 
ortostática, e a avaliadora fez duas marcações na coluna 
deste, uma no ponto médio entre as espinhas ilíacas póstero-
superiores, localizadas na transição lombossacral, e a outra 
10 cm acima desse ponto. Foi então solicitado ao paciente 
que fizesse uma flexão máxima da coluna, sem que ocorresse 
a flexão dos joelhos. Nesse momento, foi feita a mensuração 
da distância entre os dois pontos demarcados anteriormente.  
 

Em relação ao procedimento descrito, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Trata-se da mensuração da coluna lombar. Por meio 
da medida, pode-se verificar se uma alteração 
postural é reversível ou irreversível. 

(B) O procedimento realizado chama-se método de Cobb. 
(C) O procedimento é considerado normal quando a 

mensuração das distâncias entre os pontos for igual 
ou superior a 15 cm. 

(D) A avaliação descrita não é mais utilizada para fins 
terapêuticos e foi substituída pelo banco de Wells. 

(E) Trata-se de um teste para mensuração da flexibilidade 
dos músculos posteriores de coxa. 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 

M. J., é Fisioterapeuta e foi contratado para prestar consultoria 
em uma empresa pública que almejava proporcionar melhores 
condições de trabalho aos respectivos funcionários. Após a 
avaliação do ambiente e dos funcionários, ele chegou à 
conclusão de que as condições ergonômicas impostas são 
causadoras de sintomas e lesões ortopédicas. 
 

Assinale a alternativa que indica fatores que justificariam  
tal conclusão. 
 

(A) Ruídos na frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. 
(B) Cores dos ambientes tendendo ao escuro, o que pode 

comprometer o relaxamento do trabalhador. 
(C) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo 

para proteção da região lombar. 
(D) Cadeiras com a borda frontal arredondada. 
(E) Altura das cadeiras ajustável à estatura do trabalhador 

e à natureza da função exercida. 
 

QUESTÃO 32 ______________________  
 

Uma paciente de 28 anos de idade, vítima de acidente moto x 
carro, foi admitida há três horas, levada por equipe de 
trauma. Segue com sedação, em VM por TOT. Foi 
diagnosticada lesão medular traumática ao nível de C4-C5. 
 

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa correta.  
 

(A) Para mensurar a pressão de pico da paciente, deve-se 
utilizar a pausa inspiratória de 1 segundo a 
2 segundos ou a oclusão da válvula expiratória. 

(B) Os fatores de risco que podem levar a uma lesão na 
medula espinhal incluem a participação em atividades 
físicas perigosas, o não uso de equipamentos de proteção 
individual durante essas atividades e os mergulhos em 
águas rasas. São raras as lesões medulares por acidentes 
automobilísticos, como no caso apresentado. 

(C) A preservação da função sensitiva ou motora abaixo 
do nível neurológico indica a possibilidade de 
recuperação medular completa. 

(D) A lesão nesse nível apresenta prognóstico tenebroso. 
A paciente certamente ficará tetraplégica pelo resto 
da respectiva vida. 

(E) Independentemente do prognóstico associado ao 
quadro clínico, deve-se mobilizar passivamente os 
segmentos e realizar as mudanças de decúbito para 
prevenir escaras. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos superficiais 
em decorrência de traumas de origem térmica, química, 
elétrica ou radioativa. Variam desde pequeno eritema na pele 
até agressões mais graves, capazes de desencadear um 
grande número de respostas sistêmicas, que serão 
proporcionais à extensão e à profundidade dessas lesões. 
 
Em relação às referidas lesões e à atuação da Fisioterapia, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Um dos principais benefícios da cinesioterapia ao 

longo do tratamento é melhorar a flexibilidade 
músculo-tendínea e a nutrição dos tecidos articulares 
e funcionais. 

(B) A fisioterapia deverá ser inserida somente no período 
após a internação, tendo como objetivo principal a 
prevenção de contraturas e (ou) deformidades. 

(C) Durante o período de enxertia, o membro que recebeu o 
procedimento deverá ser mobilizado continuamente. 

(D) Nas primeiras horas após uma queimadura de grande 
intensidade, o paciente deverá ser hidratado 
constantemente, visto que a perda da epiderme leva à 
desidratação imediata e severa dos pacientes. 

(E) A queimadura de terceiro grau é mais superficial, 
atingindo principalmente a epiderme. Apresenta um 
eritema na região atingida, mas, por causar danos 
apenas na região morta da pele, não é responsável por 
alterações hemodinâmicas ou clínicas. Contudo, é a 
queimadura mais dolorosa, visto que as terminações 
nervosas ficam expostas. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Considere a função muscular de um paciente que apresenta o 
quadro de síndrome dolorosa do ombro de natureza 
microtraumática e degenerativa, caracterizada por tendinite 
do manguito rotador, podendo haver ruptura total ou parcial 
de um ou mais tendões. 
 
Assinale a alternativa que indica os músculos que devem ser 
testados impreterivelmente para a elaboração do tratamento 
fisioterapêutico. 
 
(A) Somente os músculos do manguito rotador. 
(B) Deltoide, peitoral maior, trapézio, bíceps e tríceps 

braquial. 
(C) Supraespinal, infraespinal, redondo menor, 

subescapular, deltoide, peitoral maior, trapézio, 
bíceps e tríceps braquial. 

(D) Supraespinal, infraespinal, redondo menor, 
subescapular, trapézio, romboides e serrátil anterior. 

(E) Deltoide, peitoral maior, grande dorsal, trapézio, 
bíceps e tríceps braquial. 
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QUESTÃO 35 ______________________  
 

 
 

Game Ready®: associa resfriamento constante e compressão 
intermitente, podendo ser aplicado em articulações ou 
segmentos inteiros. 
 

 
 

Continuous passive motion (CPM) / Mobilização passiva 
contínua (MPC): equipamento que possibilita a 
movimentação contínua da articulação, de forma passiva, 
com frequência, amplitude e velocidades programadas. 
 
Considere os dispositivos apresentados e assinale a 
alternativa correta em relação aos princípios e indicações dos 
agentes eletrofísicos terapêuticos. 
 
(A) Ambos os recursos apresentados são limitados para 

uso na fase aguda das lesões ortopédicas e 
traumatológicas. 

(B) O CPM/MPC possui ação restrita ao ambiente 
hospitalar para pacientes em tratamento pós-
operatório. 

(C) Os recursos apresentados representam formas atuais, 
confortáveis e efetivas de se promover a melhora da 
amplitude de movimento e controle inflamatório.  

(D) Mesmo em pacientes ativos, sem perda de ADM, o 
uso do CPM é um meio efetivo de se estimular a 
função articular. 

(E) São equipamentos com baixa efetividade e limitados 
a um público de alto poder aquisitivo. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Considerando o elevado número de trabalhadores que 
utilizam computadores e a associação dessas atividades com 
as doenças ocupacionais, assinale a alternativa correta em 
relação à adaptação do ambiente e às Normas 
Regulamentadoras (NRs) relacionadas ao trabalho. 
 
(A) As NRs reúnem o conjunto de requisitos e procedimentos 

relativos à segurança e à medicina do trabalho, de 
observância obrigatória às empresas privadas, públicas e 
órgãos do governo que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

(B) Para que um ambiente seja considerado adaptado ao 
trabalho, deverá apresentar condições de mobilidade 
suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento 
e da iluminação do ambiente, computadores com 
teclado independente, monitor ao ângulo de 0º-30º 
acima da linha horizontal de visão e ar condicionado a 
uma temperatura mínima de 22 graus. 

(C) A realização do treinamento da CIPA maximiza a 
conscientização de prevenção dos acidentes e das 
doenças de trabalho, de modo a assegurar um local de 
trabalho apropriado para as funções que serão 
exercidas. É obrigatória a presença de um 
fisioterapeuta na composição dessa comissão. 

(D) A LER ou DORT está relacionada a movimentos 
repetitivos ou esforço excessivo, que muitas vezes 
ocorrem pelo trabalho. É papel exclusivo do 
fisioterapeuta estruturar um ambiente ergonomicamente 
apto para o desempenho das funções nas empresas. 

(E) Com a evolução dos meios de trabalho, busca-se 
estabelecer o desenvolvimento e a atualização das 
normas regulamentadoras, com objetivo da preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores. Todas as 
diretrizes precisam ser aprovadas pelo Coffito antes das 
respectivas publicações. 

 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Um paciente de 32 anos de idade possui diagnóstico de 
síndrome do impacto crônica no ombro esquerdo. Apresenta 
dor local, discinesia escapular e diminuição da amplitude de 
abdução, e da rotação externa e da força muscular global ao 
redor da articulação. Os exames de imagem demonstraram 
pequeno grau de ruptura do tendão do músculo supraespinal. 
Recomenda-se o tratamento conservador. 
 
Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa que descreve 
a indicação mais efetiva de abordagem fisioterapêutica para  
o paciente. 
 
(A) Ultrassom, infravermelho, TENS, fortalecimento do 

deltoide e crioterapia. 
(B) Laser, TENS, técnicas de reeducação postural e 

fortalecimento do manguito rotador e crioterapia 
preventiva. 

(C) Laser, fortalecimento do manguito rotador, 
alongamento dos músculos da cintura escapular e 
ombro, além de crioterapia preventiva. 

(D) Laser, terapia manual, exercícios pendulares e 
resistidos com ênfase na fase excêntrica para o 
supraespinal e demais músculos do manguito rotador, 
além de exercícios resistidos para os músculos 
escapulares. 

(E) Acupuntura, ventosaterapia, massagem local e 
exercícios pendulares. 
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QUESTÃO 38 ______________________  
 
Paliativismo ou cuidados paliativos é o termo associado ao 
conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável com 
o objetivo de oferecer dignidade e diminuição de sofrimento 
em casos terminais ou estágio avançado de determinada 
enfermidade. A respeito desse tema e da atuação da 
Fisioterapia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Esses cuidados são oferecidos para o paciente e a 

respectiva família no momento em que a equipe 
médica identifica que não existem mais 
possibilidades para a cura da doença. Nesse caso, 
esconde-se o prognóstico da família, e o foco do 
tratamento é a qualidade de vida do paciente. 

(B) Pelo fato de já ter sido definida a ausência de 
resolução do caso, orientações como extravasar os 
sentimentos por meio de atividades prazerosas, 
exercícios físicos, saídas com os amigos, música ou 
leitura são contraindicadas, pois trarão maior quadro 
de depressão aos pacientes. 

(C) O estresse e a depressão podem estar ligados ao 
agravamento de uma série de doenças, todas elas 
interligadas, de alguma forma, à ativação excessiva e 
prolongada do eixo hipotálamo-hipofisário. No caso 
de pacientes que enfrentam uma doença sem 
terapêutica curativa disponível, o estresse é intenso e 
contínuo, piorando uma doença para a qual já não há 
tratamento. Nesses casos, recomenda-se a eutanásia. 

(D) A fisioterapia apresenta um conjunto de recursos que 
integram os cuidados paliativos, atuando tanto na 
melhoria da sintomatologia quanto na qualidade de 
vida do paciente. No entanto, a efetividade da 
respectiva atuação é restrita ao ambiente hospitalar e 
depende da evolução do quadro clínico. 

(E) Ao se tratar de pacientes terminais, há grande 
necessidade de se estabelecer limites entre a melhor 
qualidade possível de vida e o prolongamento desta. 
Sendo assim, o acompanhamento multidisciplinar é 
importante, pois implica esclarecer que nenhuma 
profissão consegue englobar todos os aspectos 
relacionados ao tratamento de pacientes terminais. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
A atuação da Fisioterapia tem ganhado espaço na área da 
oncologia com expectativas crescentes de expansão. Isso 
vem acontecendo, principalmente, em razão dos avanços dos 
tratamentos oncológicos e dos bons resultados no aumento 
do tempo de vida, mas com consequentes impactos na 
qualidade de vida dos pacientes. A respeito desse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em pacientes com câncer de mama que serão 

submetidos a quimioterapia e cirurgia para ressecção 
tumoral, a Fisioterapia pode atuar desde o 
pré-operatório, por meio de exercícios respiratórios, 
educação postural, orientações preventivas e 
fortalecimento muscular.  

(B) Na área pneumológica, os programas de exercício 
pré-operatório podem debilitar os pacientes e piorar a 
função respiratória geral destes. Sendo assim, a 
atuação deve ocorrer nos casos de internação em 
UTI, por meio dos ajustes dos parâmetros 
ventilatórios. 

(C) Tanto o câncer quanto o respectivo tratamento são 
agressivos e podem se manifestar em diferentes 
partes e sistemas do organismo humano, gerando 
vários tipos de disfunções. Nos casos de 
comprometimento prostático, por exemplo, a atuação 
da Fisioterapia ocorre nesse momento, contribuindo 
para reverter as complicações ocorridas. 

(D) Pela gravidade do câncer, a Fisioterapia está limitada 
à atuação multidisciplinar de cuidados paliativos. O 
foco é limitado à qualidade de vida do paciente antes 
do óbito. 

(E) Em pacientes com diagnóstico de tumores ósseos, 
recomenda-se a utilização de calor profundo local 
para acelerar a cicatrização tecidual. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em 
concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera 
ambiente, para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou 
hipóxia. Em relação a indicações, procedimentos,  
vantagens e desvantagens dessa terapêutica, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) O cateter nasal é empregado quando se requer uma 

concentração baixa de oxigênio. É relativamente 
simples e permite que o paciente converse e se 
alimente. A respiração bucal não afeta a fração de 
oxigênio inspirada. 

(B) A máscara de Venturi constitui o método mais seguro 
e exato para liberar a concentração máxima de 
oxigênio, independentemente da profundidade ou da 
frequência da respiração. 

(C) Deve ser administrada com base em alguns 
parâmetros utilizados para avaliar o grau de 
oxigenação sanguínea. A pressão arterial de oxigênio, 
normalmente entre 90 mmHg e 100 mmHg, deve ser 
analisada. Essa medida refere-se à quantidade de 
oxigênio dissolvida no plasma, e valores abaixo da 
normalidade indicam trocas gasosas ineficientes. 

(D) De modo a evitar infecções, os materiais de 
nebulização devem ser trocados a cada utilização. 
Esse é um princípio hospitalar básico. 

(E) A saturação da oxiemoglobina arterial (SatO2) é 
proporcional à quantidade de oxigênio transportado 
pela hemoglobina. Deve ter valor igual ou maior que 
99% e pode ser monitorada pela oximetria de pulso 
ou, de forma invasiva, por meio de coleta e análise do 
sangue arterial. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
A espirometria é uma das ferramentas diagnósticas mais 
utilizadas na avaliação funcional respiratória, constituindo 
um exame de ampla aplicabilidade e reprodutibilidade na 
grande maioria dos pacientes. Além dos valores obtidos de 
fluxos e volumes, a análise da morfologia da curva 
expiratória e inspiratória também traz informações 
diagnósticas importantes. 
 
Em relação à espirometria, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As principais aplicabilidades da espirometria 

consistem em: diagnóstico clínico, papel prognóstico, 
avaliação pré-operatória de ressecções pulmonares e 
mesmo de cirurgias abdominais, além de 
classificação da gravidade funcional para diversas 
doenças respiratórias. 

(B) A curva fluxo-volume é uma análise gráfica do fluxo 
gerado durante a manobra de CVF desenhado contra 
a mudança de volume. Frequentemente, também a 
curva fluxo-volume prevista é desenhada para 
comparação visual, o que facilita a identificação de 
padrões obstrutivos ou restritivos, amputações de 
fluxos inspiratórios ou expiratórios e avaliação da 
resposta ao broncodilatador. 

(C) O distúrbio ventilatório obstrutivo é definido como a 
redução da capacidade pulmonar total e a 
manutenção da relação VEF1/CVF normal ou 
aumentada. 

(D) Relação VEF1/CV é a razão entre volume expiratório 
forçado no primeiro segundo e a capacidade vital, 
sendo muito importante para o diagnóstico de um 
distúrbio restritivo. Para isso, pode-se considerar 
tanto o VEF1/CVF quanto o VEF1/CVL. 

(E) O VEF1 e o PFE são comumente utilizados para 
classificar a asma de acordo com o respectivo nível 
de controle. Valores abaixo de 50% em relação ao 
previsto classificam a doença como parcialmente 
controlada ou até como não controlada (a depender 
de outros sintomas). 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
A utilização sistemática dos equipamentos de proteção 
individual (EPI), o mobiliário adequado às características 
fisiológicas individuais, as pausas para descanso que não 
atrapalhem o desenvolvimento do serviço e a prática de 
exercícios laborais previnem a sobrecarga e as lesões no 
sistema musculoesquelético advindas das tarefas repetitivas 
no ambiente de trabalho. A respeito desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A lesão crônica nos músculos extensores do punho 

não decorre do posicionamento do membro superior, 
mas sim do esforço contínuo e da falta de 
flexibilidade do segmento. 

(B) A dor lombar é prevalente nas ocupações em que há 
realização de força e levantamento de peso. Sendo 
assim, trabalhos em que as atividades são 
desenvolvidas com a pessoa sentada não devem ser o 
foco da prevenção nesse segmento. 

(C) A retificação da coluna torácica é uma das principais 
alterações posturais relacionadas aos ambientes com 
computadores. 

(D) O princípio básico da ergonomia é a adaptação do ser 
humano ao ambiente de trabalho, pois o corpo está 
em transformação e desenvolvimento, sendo passível 
a respectiva adaptação a qualquer meio. 

(E) A síndrome patelofemoral, apesar de estar 
relacionada principalmente a fatores dinâmicos, 
também pode ser reflexo dos longos períodos na 
posição sentada, especialmente quando há 
sedentarismo e desequilíbrio muscular. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Uma paciente de 38 anos de idade, servidora pública 
estadual, queixa-se de dor lombar que vai para a nádega 
direita há cerca de 15 dias. Segundo relato da paciente, a dor 
apareceu de forma crônica, associada à longa jornada de 
trabalho sentada em má posição. 
Achados do exame físico: 
 
 Postura levemente fletida para frente; 
 Dor à palpação na transição lombossacra; 
 Diminuição do reflexo patelar e aquileu à direita; 
 Teste de força muscular alterado pela dor; 
 Lasègue +; 
 Teste repetitivo mecânico da coluna: flexão do tronco 

aumenta a dor lombar, que irradia para a nádega direita; 
extensão do tronco aumenta a dor lombar, que 
centraliza. 

 
Achados da ressonância magnética da coluna lombossacra: 
protusão discal na transição L5/S1. 
 
Com base no caso clínico apresentado e nos conhecimentos 
correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Caso a paciente participasse de programas de 

exercícios laborais, não teria desenvolvido a afecção 
relatada, pois a força muscular e flexibilidade 
desenvolvidas limitariam completamente os efeitos 
da má postura ao sentar. 

(B) Para alívio dos sintomas, além do afastamento 
imediato das atividades laborais, a paciente deverá 
ser submetida a sessões de acupuntura, massagem, 
alongamentos e fortalecimento abdominal. Ainda 
assim, os achados da ressonância indicam um 
péssimo prognóstico. 

(C) É papel do Fisioterapeuta diagnosticar a patologia da 
paciente e promover o afastamento imediato deste 
das atividades ocupacionais. 

(D) Uma estratégia efetiva para a prevenção do 
aparecimento de sintomas e que pode ser indicada à 
paciente é a utilização de um rolo lombar para 
melhorar o posicionamento do segmento, somada à 
adaptação do ambiente de trabalho e a exercícios 
posturais e laborais. 

(E) Apesar do relato da paciente, a afecção apresentada é 
uma consequência das alterações posturais 
encontradas. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 
Considerando um paciente com diagnóstico de síndrome do 
túnel do carpo, assinale a alternativa que indica sintomas  
e (ou) consequências agudas e crônicas da lesão. 
 
(A) Dor na parte proximal do antebraço (região do 

cotovelo na porção extensora), podendo irradiar em 
sentido distal e proximalmente acima do cotovelo, 
piorando com o movimento. 

(B) Dor, choque, dormência, formigamento e perda da 
destreza nas mãos. Sinal de Phalen positivo. 

(C) Dor profunda na região glútea em queimação que 
irradia para a perna. Pode se intensificar durante o 
movimento de abdução do quadril. 

(D) Alteração de sensibilidade (dormência ou 
formigamento) nos dois lados dos dedos mínimo e 
anular, na metade da palma e do dorso da mão, que 
pode ser intermitente ou constante. 

(E) Impossibilidade de extensão dos dedos, assim como 
perda de força para extensão do punho. Sinal de Tinel 
positivo. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
Um paciente faz abdução ativa do membro superior (no 
plano da escápula) e recebe a resistência oposta pelo 
examinador a 90, posição que sensibiliza a tensão exercida 
no tendão do supraespinhal. A resposta poderá ser apenas dor 
na face anterolateral do ombro, acompanhada ou não de 
diminuição de força ou mesmo da incapacidade de elevar o 
membro superior, indicando desde tendinopatias até a ruptura 
completa do tendão. 
 
O procedimento descrito refere-se ao teste de 
 
(A) Bunnel-Littler. 
(B) Yocum. 
(C) Neer. 
(D) Jobe. 
(E) queda do braço. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Assinale a alternativa correta em relação à atuação do 
fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva. 
 
(A) É uma responsabilidade fundamental do 

fisioterapeuta monitorar os pacientes de forma 
contínua quanto às variáveis clínicas e 
hemodinâmicas e às alterações na troca gasosa, 
ou seja, realizar gasometria arterial a cada duas horas. 

(B) A insuficiência respiratória se caracteriza pela 
incapacidade de manutenção da liberação normal de 
oxigênio ou de remoção do gás carbônico nos 
tecidos. Na gasometria arterial, a PaO2 < 40 mmHg e 
a PaCO2 > 80 mmHg. 

(C) Deve-se evitar FR > 20 irpm, que pode causar 
hipersinsuflação dinâmica e fluxo > 60 Lpm, o que 
pode elevar a resistência. 

(D) Cabe exclusivamente ao fisioterapeuta a aspiração 
das vias aéreas pré-extubação, com o objetivo de 
retirar as secreções que se acumulam acima do 
balonete, evitando a aspiração para os pulmões. 

(E) A pressão positiva, nas vias aéreas, durante a 
expiração, provoca uma pressão alveolar negativa, 
evitando o colabamento e as síndromes obstrutivas. 
Portanto, deve-se ventilar o paciente sempre com 
volumes altos de PEEP. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
Um tipo órtese largamente utilizado em ambientes 
ocupacionais é tala removível de imobilização do punho. 
Embora comumente prescrita por um profissional, alguns 
pacientes fazem uso de forma aleatória, pegando emprestado, 
ou mesmo por terem guardado de tratamentos prévios, como 
nos casos de lesões de tecidos moles, espasmos musculares 
ou traumas.  
 
Assinale a alternativa correta em relação ao uso, à eficiência 
e à efetividade do referido dispositivo. 
 
(A) É um recurso que pode proporcionar o alívio dos 

sintomas, porém há um bloqueio da ADM, o que 
diminui a ativação muscular e leva à perda do 
trofismo na região. Além disso, a menor mobilidade 
afeta a circulação do líquido sinovial e estimula a 
fibrose local. 

(B) É um recurso considerado padrão-ouro para 
recuperação funcional nos casos de tenossinovite de 
punho e mão. 

(C) Deve ser utilizada de forma preventiva para pessoas 
que trabalham com atividades manuais. 

(D) É um excelente recurso para promover a cicatrização 
tecidual, pois impede a mobilidade local e promove o 
aumento da força muscular. 

(E) Está indicada nos casos de síndrome do túnel do 
carpo, tenossinovite de De Quervain, epicondilites e 
fraturas do punho e antebraço em geral. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Em relação aos efeitos da postura sentada, quanto à 
morfologia e à função da coluna vertebral, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Ocorre a anteversão pélvica, com acentuação da 

curvatura lombar, diminuição do espaço 
intervertebral e aumento da carga sobre o disco. 

(B) É uma postura em que há menor sobrecarga na coluna 
lombar do que quando o indivíduo está de pé. 

(C) Ocorre a retroversão pélvica, retificação da curvatura 
lombar, diminuição do espaço intervertebral e 
aumento da carga sobre o disco. 

(D) O corpo entra em contato com o assento por meio das 
tuberosidades isquiáticas. Há menor dispêndio de 
energia e alívio de 90% do peso do corpo. 

(E) Assento e mesa devem formar um conjunto 
integrado, de modo que a altura da mesa seja igual à 
altura poplítea e do cotovelo. A cadeira deve ter 
braços que mantenham os cotovelos e ombros em, 
respectivamente, 90° e 50º de flexão. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
Assinale a alternativa correta em relação à assistência 
curativa e preventiva ao trabalhador. 
 
(A) A assistência plena ao trabalhador deve abordar 

aspectos da ergonomia, biomecânica, atividade física 
laboral e a recuperação de queixas ou desconforto 
físicos. Não envolve aspectos psicossomáticos. 

(B) A Fisioterapia do Trabalho é uma área de atuação, 
porém ainda não foi reconhecida como especialidade 
da profissão. 

(C) Caberá ao fisioterapeuta analisar e qualificar as 
demandas observadas, levando em consideração 
condições biomecânicas, fisiológicas e cinesiológicas 
funcionais. A partir destas, poderá elaborar o 
diagnóstico clínico com base na Classificação 
Internacional de Doenças. 

(D) As doenças ocupacionais estão bem delineadas na 
literatura, assim como as estratégias de prevenção. 
De um modo geral, as afecções não variam muito 
entre as diferentes profissões. 

(E) Um trabalho estático com aplicação de 50% da força 
máxima possível pode durar no máximo 1 minuto, 
enquanto a aplicação de 20% da força máxima 
permite contrações musculares estáticas prolongadas. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Suponha que um fisioterapeuta tenha sido destinado a 
desenvolver estratégias de prevenção de lesões ocupacionais 
em um setor que envolve o transporte de objetos pesados. Na 
primeira semana, o chefe de equipe solicitou que o 
fisioterapeuta fizesse um treinamento biomecânico dos 
funcionários para evitar afecções na coluna. Assinale a 
alternativa que descreve a sequência ideal de realização dos 
movimentos. 
 
(A) Aproximar-se da carga; inclinar o tronco à frente; 

usar a força dos membros superiores, mantendo as 
cargas simétricas com o uso das duas mãos. 

(B) Aproximar-se da carga; manter a coluna vertebral 
ereta; fazer a tríplice flexão – tronco, quadril e 
joelho – ; usar a força dos membros inferiores, 
mantendo as cargas simétricas usando as duas mãos. 

(C) Inclinar o tronco à frente, mantendo a contração 
abdominal; pegar o objeto, fazendo bastante força 
com os deltoides anteriores e peitorais – executar a 
rotação do tronco durante essa movimentação. 

(D) Aproximar-se da carga; fazer a tríplice flexão – 
tronco, quadril e joelho – ; usar a força dos membros 
superiores, mantendo as cargas simétricas com as 
duas mãos. 

(E) Aproximar-se da carga; agachar com uma das pernas 
à frente; usar a força dos membros superiores, 
mantendo a carga junto ao corpo. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 As folhas de texto definitivo da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não 

o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 As folhas de texto definitivo são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva. 
 O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da prova discursiva, sendo uma para cada questão. As folhas de texto 

definitivo indicarão a qual questão pertencem: Questão 1 ou Questão 2. O candidato deverá observar atentamente a 
correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente. 

 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da  
prova discursiva. 

 A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  1  

 
Leia, com atenção, o caso clínico a seguir. 
 
O paciente W.S.O., de 57 anos de idade, servidor público federal, apresentou-se para avaliação fisioterapêutica com diagnóstico 
de síndrome do impacto. Relatou queixa de dor progressiva, com início há dois anos, associada ao trabalho, pois permanece 
longos períodos no computador. Está fazendo uso de anti-inflamatório não hormonal e, com frequência, necessita de analgésico 
para dormir. Relatou uma infiltração de corticóide há seis meses, para conseguir concluir prazos no trabalho. 
 
Os exames de imagem mostraram a lesão crônica do supraespinal, com uma pequena rotura intratendínea e osteófitos acromiais. 
 
À avaliação fisioterapêutica, apresentou: 
 
 Dor à palpação na região subacromial; 
 Arco doloroso entre 30º e 90º de abdução do ombro; 
 Testes especiais positivos; 
 Diminuição do trofismo na cintura escapular e ombro; e 
 Aumento da cifose torácica e protração escapular bilateral. 
 
Acerca desse caso clínico, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com relação ao tratamento do paciente apresentado. 
Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) os objetivos do tratamento fisioterapêutico em curto, médio e longo prazo; e 
b) as condutas a serem realizadas ao longo das fases do tratamento, considerando a necessidade de uma rotina 

preventiva. 
 

Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  2  

 
Leia, com atenção, situação hipotética a seguir. 
 
Uma autarquia pública federal contratou uma empresa de Fisioterapia para realizar um estudo epidemiológico a respeito dos 
sintomas e lesões que têm levado ao afastamento constante dos servidores públicos nos últimos cinco anos. A referida autarquia é 
um órgão administrativo com diversos padrões de trabalhadores e funções exercidas. 
 
Ao longo de três meses, foram feitas imagens dos ambientes de trabalho, avaliações posturais dos servidores e a aplicação de 
questionários de prevalência de lesões. 
 
Após a análise dos resultados, chegou-se às conclusões a seguir: 
 
 O setor com o maior número de queixas é o de transporte de carga, onde prevalecem os quadros de dor lombar crônica; 
 De um modo geral, apesar da extrema exigência física, os servidores do referido setor não realizam qualquer outra 

atividade física paralela, se alimentam de forma inadequada, não fazem pausas significativas durante a jornada de trabalho 
– exceto para almoço –, e nunca receberam informações quanto à prevenção de lesões no trabalho; e 

 O padrão postural dominante é cifótico, com baixa resistência ao teste de prancha e Grau Regular para músculos 
abdominais (todos) e paravertebrais à prova de função muscular. 

 
Considerando essa situação hipotética, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo quanto à intervenção fisioterapêutica na 
população descrita. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) a intervenção fisioterapêutica está recomendada para essa população? Por quê? 
b) os critérios de avaliação utilizados são atuais e efetivos? e 
c) uma estratégia efetiva de intervenção nessa população, com perspectiva de resultados em curto, médio e longo prazo. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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