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Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português SUS Conhecimentos
Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no cartão
de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

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

A B C D E

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

FISIOTERAPEUTA

concurso@fesp.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

BEBIDA EM ALTA

Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o
consumo do álcool tem aumentado nos países em desenvolvi-
mento. É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas. Segundo os especialis-
tas, é preciso uma política pública para o álcool tão ofensiva quan-
to a do cigarro. “Um litro de pinga aqui custa menos do que 1
dólar”, diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma gar-
rafa de destilado não sai por menos de 10 dólares.” Além dos
preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria do álcool é
muito agressivo e mira sobretudo os jovens. O levantamento do
Ministério da Saúde confirma essa tendência. Os brasileiros que
bebem exageradamente têm, em sua maioria, entre 18 e 24 anos.

Uma das principais preocupações é a tendência de aumen-
to do abuso do álcool pelas mulheres jovens. Um estudo condu-
zido recentemente pela Unifesp revela que o consumo exagera-
do de álcool aumenta principalmente entre as meninas adoles-
centes. Elas já se equiparam aos meninos e três em cada dez
bebem com freqüência. Quanto mais se bebe na juventude, maior
será a propensão ao alcoolismo na idade adulta.

Quantidades moderadas de álcool, algo como dois copos de
vinho por semana, trazem benefícios ao coração e ao sistema
circulatório. Mais do que isso pode resultar em danos irreversíveis
ao fígado. Há indícios de que o abuso de álcool pode lesionar o
cérebro. Em excesso, a bebida está associada a danos nas
regiões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado.

Veja, 05-03-2008

01. O artigo declara que o consumo de álcool tem aumentado nos
países em desenvolvimento e atribui o fato a um conjunto de fatores.

Entre os fatores de aumento desse consumo NÃO está
incluído(a):

A) a falta de controle sobre a indústria de bebidas alcoólicas;
B) o baixo preço dos destilados no Brasil;
C) a agressividade do marketing da indústria do álcool;
D) a falta de uma política pública tão ofensiva quanto a do

cigarro;
E) a chegada de mulheres jovens ao mercado de trabalho e

ao consumo.

02. O título dado ao artigo é “Bebida em alta”; a melhor justifi-
cativa para o título dado, em função do que se lê no texto, é:

A) o alto preço das bebidas alcoólicas;
B) o aumento de doenças causadas pelo álcool;
C) o crescimento do consumo de álcool no Brasil;
D) o aumento de consumo de álcool entre meninas;
E) o desenvolvimento do marketing do álcool no Brasil.

03. Os especialistas dizem que “é preciso uma política públi-
ca para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro”.

Isso significa dizer que:

A) a política para o cigarro é menos ofensiva do que a
empregada para o álcool;

B) a política pública empregada para o cigarro vem dando certo;
C) a campanha publicitária do cigarro traz ofensas aos

consumidores;
D) não há política pública de oposição ao consumo de álcool;
E) o consumo de álcool traz mais renda ao Estado do que o

cigarro.

04. “Política pública” significa uma política:

A) patrocinada pelo Estado;
B) de grande divulgação;
C) de amplo conhecimento público;
D) de responsabilidade das empresas;

E) organizada pela própria população.

05. Uma pesquisa indica que 27,2% dos homens consomem
álcool de maneira abusiva, enquanto, entre as mulheres, a
quantidade é de 9,3%. Essa estatística mostra que:

A) a quantidade de mulheres consumidoras de álcool vem
aumentando;

B) a quantidade de homens alcoólatras vem diminuindo;
C) o consumo de álcool ainda é marca predominantemente

masculina;
D) os jovens são as maiores vítimas do marketing das

bebidas alcoólicas;
E) o consumo de álcool vem crescendo nas grandes cidades.

06. Ao dizer que o consumo abusivo de álcool “pode resultar
em danos irreversíveis ao fígado” e de que “pode lesionar o
cérebro”, o artigo apela para uma estratégia argumentativa
que se apóia na:

A) sedução;
B) intimidação;
C) competição;
D) elitização;
E) constrangimento.

07. “Uma das principais preocupações é a tendência de au-
mento no abuso do álcool pelas mulheres jovens”; essa mai-
or preocupação se deve ao fato de as adolescentes:

A) poderem transferir o alcoolismo a seus futuros filhos;
B) serem naturalmente mais vulneráveis a vícios;
C) terem maior poder de atração sobre os rapazes;
D) pertencerem a uma parte da população ainda de pouco

consumo;
E) levarem o consumo abusivo de álcool para o interior dos

lares.

08. “Em excesso, a bebida está associada a danos nas regi-
ões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado”; o seg-
mento em excesso traz a idéia de:

A) condição;
B) tempo;
C) comparação;
D) conformidade;
E) finalidade.

09. Esse texto é composto de muitas vozes; entre as vozes
presentes no texto só NÃO está a voz:

A) do autor do artigo;
B) de especialistas;
C) da indústria do álcool;
D) do Ministério da Saúde;
E) da Unifesp.

10. No artigo, predomina a linguagem formal; o segmento
que emprega uma variação popular é:

A) “Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos,
o consumo do álcool tem aumentado nos países em
desenvolvimento”;

B) “É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas”;

C) “Segundo os especialistas, é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um litro de
pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.”;

D) “Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria
do álcool é muito agressivo e mira sobretudo os jovens”;

E) “O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm,
em sua maioria, entre 18 e 24 anos”.
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SUS

11. Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o
Conselho de Saúde, avalie os itens a seguir:

I - Prestadores de Serviços.
II – Governo.
III – Profissionais.
IV - Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V – Usuários.
VI - Movimentos e entidades de consumidores.

Assinale apenas os corretos:
A) III, IV e VI;
B) I, II, III, IV, V e VI;
C) I, II, III e V;
D) II, IV e VI;
E) V.

12. Um dos objetivos das comissões intersetoriais, criadas
pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é:

A) articular políticas e programas de interesse para a saúde;
B) integrar recursos, técnicas e práticas voltadas para a

cobertura total das ações de saúde;
C) coordenar os sistemas de redes integradas de assistência

de alta complexidade;
D) qualificar a atenção integral devida ao indivíduo e à

coletividade;
E) elaborar parâmetros de custos da assistência à saúde.

13. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios habi-
litados em qualquer modalidade de gestão estabelecida pela
NOB – SUS 01/96, é feito com a seguinte base:

A) análise das necessidades de expansão do PSF do município;
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de

Atenção Básica Municipal;
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em

geral do município;
D) multiplicação de um valor per capta nacional pela

população do município;
E) estudo de programação assistencial desenvolvido

anualmente pelos municípios.

14. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetua-
da através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo
que, desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais
(NOB 91, NOB 92, NOB 93, NOB 96 e NOAS 01/02).

Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS-SUS 01/02 - pode-se fazer a seguinte afirmação:

A) estabelece o processo de regionalização como estratégia
de hierarquização dos serviços de saúde;

B) reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica;
D) cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena;
E) institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

15. A legislação brasileira estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao poder público (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir este direito, atra-
vés de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de se adoecer e morrer.

A legislação  obedece à seguinte diretriz:

A) aumentar a capacidade econômica dos municípios e munícipes;
B) ofertar um conjunto articulado e contínuo de ações e

serviços de saúde;
C) organizar ações e serviços de saúde de forma centralizada;
D) possuir direção descentralizada em cada esfera de governo;
E) ser capaz de resolver 80% das necessidades de saúde.

16. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve
atender aos direitos individuais e às demandas da coletivida-
de. Os recursos e as políticas públicas devem visar esse du-
plo objetivo.

Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da admi-
nistração pública:

A) da lucratividade;
B) da autonomia da vontade;
C) do sigilo;
D) da impessoalidade;
E) da redução de custos.

17. São vários os problemas relacionados aos Recursos Hu-
manos no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de
trabalho, salário, compromisso social e humanização do aten-
dimento.

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde
podemos afirmar que:

A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional
do SUS;

B) organiza um sistema de formação de recursos humanos
em nível universitário;

C) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;

D) possui normas específicas que independem do sistema
educacional;

E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática
para pesquisa.

18. Os estabelecimentos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde e fazem parcerias com planos de saúde têm
o direito de:

A) atender prioritariamente pacientes que possuam planos
de saúde privados;

B) receber remuneração direta do usuário do SUS pelo serviço
de saúde prestado;

C) organizar o acesso em filas diferenciadas de pacientes
SUS e particulares;

D) internar os usuários dos planos em melhores acomodações;
E) oferecer os recursos de saúde de acordo com as

necessidades de cada um.

19. As ações de saúde pública no Brasil devem estar volta-
das, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade,
para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a
dignidade humana.

Essas ações estão baseadas no princípio da:

A) universalidade;
B) integralidade;
C) eqüidade;
D) racionalidade;
E) descentralização.

20. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, divul-
gado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, é o
Pacto em Defesa do SUS que possui entre as suas prioridades:

A) modificar a emenda constitucional nº 29 pelo Congresso
Nacional;

B) reforçar o SUS como política de Estado;
C) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do

SUS;
D) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do

SUS;
E) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado,

diminuindo competências concorrentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quando em decúbito dorsal, a paciente grávida deve colo-
car um apoio sobre o lado direito da pelve para ficar levemente
virada para a esquerda.

Esta posição previne a compressão do (a):

A) nervo ciático;
B) veia cava inferior;
C) região lombar;
D) quadril;
E) abdome.

22. O auto-alongamento do músculo piriforme, na paciente grá-
vida, é feito em decúbito lateral com apoio e associado ao se-
guinte posicionamento do quadril:

A) adução e rotação externa;
B) abdução e rotação externa;
C) adução e flexão;
D) abdução e extensão;
E) adução e rotação interna.

23. Na gravidez, o deslocamento do centro de gravidade pelo
alargamento do útero e das mamas causa:

A) retração escapular e rotação externa dos membros;
B) aumento da lordose cervical e flexão dos joelhos;
C) redução da lordose cervical e rotação interna dos membros;
D) aumento da lordose lombar e hiperextensão dos joelhos;
E) redução da lordose lombar e flexão dos joelhos.

24. O movimento excessivo anormal observado na doença de
Huntigton, distonia e paralisia cerebral coreoatetóide é deno-
minado:

A) hipertonia;
B) hipocinesia;
C) apraxia;
D) hipercinesia;
E) hiper-reflexia.

25. Correlacione os dados apresentados a seguir:

1- cerebelo.
2- núcleos da base.
3- córtex motor primário.
4- tálamo.
5- hipotálamo.
(   ) regula a contração e a força muscular.
(   ) regula o fluxo de informações para o córtex cerebral.
(   ) compara a estimulação motora efetiva ao movimento

pretendido.
(   ) controla os movimentos voluntários contralaterais.
(   ) coordena o comportamento de comer com a atividade

digestiva.

A correlação correta é:

A) 2 - 1 - 4 - 5 - 3;
B) 2 - 4 - 5 - 3 - 1;
C) 2 - 4 - 1 - 3  - 5;
D) 2 - 3 - 5 - 1 - 4;
E) 2 - 4 - 1 - 5 - 3.

26. A incapacidade de reconhecer objetos colocados nas mãos
ou números ali desenhados é denominada:

A) astereognosia;
B) anosognosia;
C) alodinia;
D) atetose;
E) apraxia.

27. Correlacione os dados a seguir:

1- disdiaconosinesia.
2- dissinergia.
3- hiper-reflexia.
4- hiposmia.
5- bradicinesia.

(   ) aletencimento do movimento.
(   ) habilidade de realizar movimentos alternados rápidos.
(   ) perda parcial da sensação olfatória.
(   ) incapacidade de controlar a coordenação.
(   ) descarga simpática em resposta a estímulos inócuos.

Assinale a seqüência correta:

A) 5 - 1 - 3 - 4 - 2;
B) 4 - 1 - 3 - 5 - 2;
C) 5 - 2 - 3 - 1 - 4;
D) 4 - 2 - 5 - 3 - 1;
E) 5 - 1 -  4 - 2 - 3.

28. A órtese indicada para um paciente idoso, com instabilida-
de segmentar no plano coronal do joelho (genu-varum ou
valgum), deve ser a:

A) tornozelo-pé;
B) quadril- joelho- tornozelo- pé;
C) joelho-tornozelo-pé;
D) pé;
E) tornozelo.

29. O paciente com amputação transtibial, ao sentar, deverá
manter o joelho do membro amputado em:

A) extensão e com apoio;
B) flexão e sem apoio;
C) extensão e sem apoio;
D) semi-flexão e com apoio;
E) flexão e com apoio.

30. Nas amputações transfemurais, a marcha com hiperlordose
ocorre devido à seguinte causa biológica:

A) músculos adutores fracos;
B) contratura em flexão do quadril;
C) flexão plantar excessiva;
D) contratura em abdução do quadril;
E) dor na descarga de peso.

31. A presença de hiperflexão do punho e das articulações
metacarpo-falangianas e interfalangianas proximais do 3o e 5 o

dedos é freqüente em pacientes idosos com confusão mental.

Esta condição é denominada:

A) sinal de Homan;
B) espondilolistese;
C) sinal de Hoover;
D) sinal de Lhemitte;
E) espasmo carpopodal.

32. No estágio pós-operatório inicial de artroplastia coxofemural
total (abordagem posterior) o fisioterapeuta deverá evitar os mo-
vimentos:

A) rotação externa e adução de coxofemural;
B) flexão inferior à 90º. e abdução coxofemural;
C) rotação interna e adução de coxofemural;
D) flexão inferior à 90° e rotação externa;
E) rotação interna e abdução de coxofemural.

33. A introdução de íons medicamentosos dentro da pele huma-
na, para alívio dos sintomas da artrite reumatóide, é denominada:

A) iontoforese;
B) diatermia de ondas curtas;
C) banho de contraste;
D) estimulação elétrica funcional;
E) laserterapia.
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34. A pseudo-hipertensão arterial (superestimarão da pressão
arterial) é um achado comum em idosos e ocorre devido:

A) ao aumento da freqüência respiratória;
B) à rigidez arterial;
C) ao nervosismo;
D) a um erro na aferição;
E) ao aumento da freqüência respiratória.

35. Um dos efeitos indesejáveis da pressão positiva expiratória
final (PEEP) é:

A) diminuição do shunt intrapulmonar;
B) diminuição do retorno venoso;
C) redistribuição do líquido extravascular;
D) remoção de secreções brônquicas;
E) recrutamento alveolar.

36, A técnica de oscilação oral de alta freqüência tem como objetivo:

A) redistribuir líquido extravascular;
B) facilitar o clearance de secreções;
C) aumentar a força muscular inspiratória;
D) recrutar alvéolos;
E) diminuir shunt intrapulmonar.

37. Correlacione os valores da pressão inspiratória máxima
(PImáx) e da pressão expiratória máxima (PEmáx) com a res-
pectiva característica da musculatura respiratória:

1 – fraqueza muscular inspiratória
2 – fraqueza muscular expiratória
3 – força muscular inspiratória normal
4 – falência muscular inspiratória
5 – força muscular expiratória normal

(   ) + 140 cm H2O
(   ) – 130 cm H2O
(   ) – 20 cm H2O
(   ) + 70 cm H2O
(   ) – 78 cm H2O

Assinale a seqüência correta:

A) 4 - 5 - 2 - 3 - 1;
B) 5 - 2 - 3 - 4 - 1;
C) 1 - 3 - 5 - 4 - 2;
D) 3 - 4 - 1 - 5 - 2;
E) 5 - 3 - 4 - 2 - 1.

38. A situação em que o uso de oxigenoterapia NÃO se faz
necessário é:

A) hipoxemia prolongada ( PaO2 < 55 – 60 mm Hg);
B) hipertensão da artéria pulmonar;
C) atividades de vida diária quando houver SaO2 > 90%;
D) alterações do sistema nervoso central;
E) policitemia.

39. Para favorecer a ventilação das zonas basais pulmonares
utilizamos o padrão ventilatório:

A) no nível da capacidade residual funcional;
B) com expiração fracionada;
C) com sistema zeep retard;
D) com frenação labial;
E) no nível do volume residual.

40. Endurance é a habilidade que o músculo tem de se manter
em contração durante um determinado tempo.

Das técnicas abaixo a específica para  treinamento da
endurance da musculatura respiratória é:

A) oscilação oral de alta freqüência;
B) pressão positiva expiratória;
C) ventilação máxima voluntária;
D) sustentação máxima inspiratória;
E) padrão ventilatório com retardo expiratório.

41.  A queda sobre a mão em extensão e o antebraço em
pronação tem como complicação mais comum a lesão
ligamentar entre o escafóide e o semilunar.

Após a correção cirúrgica, a seqüela mais freqüente desta lesão é:

A) perda de parte da supinação do antebraço;
B) restrição para a extensão do punho;
C) restrição para a flexão do punho com limitação da pinça

digital;
D) restrição funcional para a supinação completa;
E) restrição leve da flexão de punho.

42.  Existem inúmeras complicações decorrentes das fraturas
da extremidade distal do rádio. Algumas manifestações clíni-
cas, frequentemente apresentadas pelo paciente durante o tra-
tamento, são:

A) alteração do pulso da radial, temperatura da extremidade e
edema digital;

B) temperatura da extremidade, osteopenia do carpo e edema
digital;

C) alteração do pulso radial, parestesia digital e osteopenia do
carpo;

D) temperatura da extremidade, edema digital e cianose
ungueal;

E) edema digital, osteopenia do carpo e diminuição da
temperatura.

43. O palmilhamento adaptativo deve ser adotado com regula-
ridade para pacientes que apresentem:

A) claudicação intermitente;
B) tempo de pronação aumentado com dor anterior no joelho;
C) recidivas de entorses de tornozelo;
D) patela baixa;
E) alterações do ritmo pélvico.

44. O aumento do volume de líquido sinovial no joelho, após
entorse grau II, deve ser verificado pelo teste:

A) do edema;
B) de Clarke;
C) da flutuação;
D) do infiltrado inflamatório;
E) de Jobe.

45. As correções de desvios laterias da coluna vertebral e os
exercícios para a cadeia reta posterior  devem ser discutidos
em conjunto.

As indicações para as correções de desvios laterais são:

A) restrição anterior e posterior na mobilidade da coluna e
redução da dor com o reposicionamento da pelve;

B) presença do ângulo de anteversão do quadril diminuido e
aumento da rotação externa dos quadris, verificado no
alinhamento dos membros inferiores em decúbito dorsal;

C) alteração do ângulo “Q”  e dor no trajeto do túnel do tarso;
D) sinal do cinema positivo e déficit na mobilidade ativa e

passiva escapular;
E) alterações nos tempos de marcha com assimetria do

posicionamento dos ilíacos.

46. A estabilização dinâmica da coluna vertebral envolve a
manutenção da amplitude de movimento controlada, que varia
de acordo com a posição e a atividade realizada.

Ela pode ser obtida por meio de:

A) utilização da órtese de Milwaukee;
B) exercícios abdominais realizados com alto volume e alta

intensidade, para proteção do segmento lombar;
C) alongamentos da cadeia reta posterior;
D) reeducação sensório-motora utilizando-se o reflexo

ligamento articular e a via moto neurônio alfa;
E) controle voluntário do posicionamento pélvico.
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47. O bloqueio agudo da articulação facetária cervical,
freqüentemente chamado de torcicolo, é uma afecção muito
comum. Após a exclusão de possível síndrome compressiva
radicular, a progressão da intervenção fisioterapêutica deve
seguir:

A) tração cervical mecânica, massagem e drenagem linfática;
B) exercícios para ganho de amplitude de movimento, de

estabilização e de fortalecimento;
C) exercícios de Codmann e de Williams;
D) exercícos de alongamentos ativos para cadeia posterior após

duas semanas de uso de colar cervical;
E) mobilização cervical intermitente associada à aplicação

simultânea do TENS.

48. A intervenção fisioterapêutica nas lesões traumáticas agu-
das é determinada pelas manifestações clínicas do paciente.
Os recursos mais freqüentemente indicados são:

A) crioterapia, mobilização artrocinemática e massagem na
região do trapézio;

B) crioterapia associada ao TENS e manobras passivas amplas
para ganho de amplitude articular;

C) crioterapia, mobilização de pequena amplitude e utilização
de recursos eletrotermoterápicos;

D) eletroterapia seguida de massagem no trapézio;
E) crioterapia e manobras de decoaptação gleno-umeral.

49. O principal objetivo fisioterapêutico no tratamento das
luxações recidivantes de ombro é:

A) fortalecimento dos componetes do manguito rotador;
B) estabilização rítmica e reeducação sensório-motora;
C) restaurar arco de movimento;
D) normalização artrocinemática da gleno-umeral e da acrômio-

clavicular;
E) alongamento passivo da cabeça longa do bíceps braquial e

fortalecimento das fibras médias do deltóide.

50. Entre as complicações mais freqüentes da fratura de
Monteggia encontramos:

A) perda parcial da amplitude da flexão plantar;
B) dor e diminuição do rítmo pélvico;
C) alteração do trilho  fêmoro-patelar;
D) limitação para a extensão de punho;
E) dor e restrição para a flexo-extensão do cotovelo.


