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FISIOTERAPEUTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade              b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)  Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

6 
 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 
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a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. As técnicas reexpansivas pulmonares são utilizadas em áreas pulmonares que não 

estejam ventiladas ou que não estejam expandindo a contento. A respeito do 

incentivador respiratório Reanimador de Muller podemos considerar como alternativa 

INCORRETA: 

 

a) é um aparelho de incentivo pneumático, sendo composto por duas válvulas, 

sendo duas regulatórias. Uma incentivadora de oxigênio ou aumentadora, e outra 

acionadora de fluxo inspiratório. 

b) é um aparelho acionador de fluxo inspiratório que utiliza um micronebulizador, um 

copo injetor com sistema Venturi, cabos e clíper nasal e possui como vantagem não 

apresentar risco de barotrauma. 

c) é um aparelho que quando administrado oralmente, usa-se um bocal ou máscara e 

possui dentro de seu objetivos, além de melhorar volumes e capacidades pulmonares, 

manter o equilíbrio ácido-base. 

d) a pressão de trabalho do Reanimador de Muller é ajustada através da válvula 

reguladora, responsável pela intensidade de pressão endotraqueal gerada durante a 

ventilação dos pacientes na proporção de 10cm H2O de pressão endotraqueal para cada 

kgf/cm
2
. 

        

32. Estudos realizados em seres humanos na posição ereta demonstraram que a 

ventilação varia da base para o ápice pulmonar e a desigualdade da perfusão pulmonar 

foi, de fato, comprovada experimentalmente. Para realizarmos recrutamento alveolar é 

preciso conhecermos a diferença regional da ventilação e da perfusão. Marque a 

alternativa CORRETA: 
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a)tanto a ventilação alveolar quanto a perfusão são grandes na base do pulmão e 

decrescem em direção ao ápice. 

b)a base é menos ventilada e perfundida do que o ápice, mas a relação ventilação-

perfusão é maior no ápice. 

c)a variação da perfusão é menor do que a da ventilação. 

d)o tamanho dos alvéolos são heterogênios e no ápice apresentam-se grandes e mais 

complacentes que na base pulmonar, portanto, maior ventilação. 

 

33. A PEEP foi introduzida nos anos 30 para tratamento do edema pulmonar agudo, e 

teve seu uso difundido como técnica terapêutica da SARA, fazendo parte da proteção 

pulmonar durante a ventilação pulmonar. Marque a alternativa considerada correta com 

relação a PEEP: 

a)a aplicação da PEEP diminui a capacidade residual funcional e na SARA há aumento 

da CRF variando de acordo com a gravidade. 

b)a PEEP intrínseca, também conhecida como PEEPi, auto-PEEP ou PEEP oculta, 

pode ser criada em várias situações clínicas patológicas ou pela regulagem do 

ventilador mecânico. 

c)normalmente, durante a expiração, a glote diminui sua abertura e cria um aumento da 

resistência à saída do gás, e desta maneira aumenta fisiologicamente a quantidade de gás 

que permanece no sistema respiratório no início da expiração. 

d) durante a ventilação mecânica utilizam-se, quando não há contra-indicação, PEEPs 

de 3 a 5 cm H2O em crianças e 6 a 8 cm H2O em adultos.   

 

34. A avaliação musculoesquelética é quase sempre o componente principal do exame 

inicial de um paciente. As lesões agudas ou crônicas comprometem a estrutura e/ou 

função dos tecidos musculoesqueléticos e podem afetar o desempenho físico de um 

paciente. Para isso, o fisioterapeuta utiliza testes no procedimento de avaliação, como o 

teste de Rockwood. Com relação a esse teste podemos afirmar corretamente que: 

a) este teste é usado para avaliar o grau de instabilidade posterior do ombro, sendo feito 

com o paciente na posição supina. Também chamado de teste da gaveta posterior do 

ombro. 

b) este teste força a cabeça longa do tendão do bíceps na goteira biciptal, determinando 

se ele permanece dentro da goteira, sendo um teste para doença tendinosa. 

c) este teste é feito para determinar se há uma ruptura dos tendões do manguito rotador, 

podendo o paciente estar de pé ou sentado. Também chamado teste da queda do braço. 

d)este teste é usado para avaliar o grau no qual a cabeça umeral pode ser 

anteriormente subluxada a partir da cavidade glenóide da escápula. Também 

chamado de teste da instabilidade anterior. 

 

35. A análise da marcha por meio da observação em distúrbios neuromusculares são 

influenciados por anormalidades no tônus muscular e na organização sinergista, 

diminuição da coordenação, dentre outros fatores. Marque a alternativa INCORRETA 

com relação à análise da marcha: 

a)indivíduo com hipertonia (por exemplo: com paralisia cerebral diplégica) pode ter 

inclinação posterior da pelve, flexão da parte superior do tronco para frente, escápulas 

protaídas e extensão excessiva do pescoço. 

b)indivíduos com  hipertonia, a hiperextensão do joelho ocorre no apoio e pode ser 

acompanhada de flexão plantar e inversão do tornozelo e do pé. 
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c)indivíduos com hipotonia no tronco ocorre diminuição da estabilidade proximal. A 

pelve pode ser inclinada anteriormente, de modo que a parte superior do tronco fique 

levemente estendida. 

d)indivíduos com baixo tônus muscular tende a apresentar a cabeça anteriorizada, 

com escápulas retraídas, o quadril pode ser estendido durante o apoio e o joelho 

hiperflexionado junto a uma flexão plantar do tornozelo.   

 

36. Com base na organização morfofuncional do sistema respiratório, podemos 

AFIRMAR corretamente: 

a) A zona de transição se inicia no nível do bronquíolo respiratório, caracterizado pelo 

aparecimento das células ciliadas do epitélio bronquiolar. 

b) A zona de transição é constituída pelos ductos e sacos alveolares e alvéolos; enquanto 

que a zona respiratória estende-se da 17ª à 19ª geração (bronquíolos respiratórios). 

c) Os septos alveolares possuem descontinuidades denominadas poros de Kohn, 

que permitem a passagem de ar, líquido e macrófagos entre os alvéolos. 

d)A remoção de partículas poluentes, se faz somente nas vias aéreas superiores.  

  

37. O trato respiratório é constantemente exposto a diferentes tipos de agentes nocivos 

que entram em contato direto com a mucosa respiratória, como microorganismos e 

poluentes atmosféricos. Para a manutenção da homeostasia deste delicado e complexo 

sistema, o trato respiratório dispõe de um sofisticado mecanismo de defesa: o "aparelho 

mucociliar". Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A mucosa das vias aéreas, desde as cavidades nasais até os bronquíolos respiratórios, 

é constituída de um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, entremeado por 

glândulas submucosas e células caliciformes, que são os elementos celulares 

responsáveis pela produção do muco respiratório. 

b) Na cavidade nasal as glândulas seromucosas situam-se na submucosa e são as 

principais responsáveis pela produção de muco. Nos seios paranasais predominam as 

células caliciformes. 

c) O muco possui duas camadas: fase sol (aquosa) inferiormente e fase gel (viscosa) 

superiormente, com espessura variando entre 0.5 e 2.0µm. 

d)O fluido periciliar basicamente é composto por água e colágeno cuja 

concentração é determinada por transporte ativo de Na e K através do epitélio 

respiratório. 

38. Qual dos efeitos a seguir que não se caracteriza como efeito imediato em um 

paciente com atelectasia? 

a) Efeito shunt e diminuição da PaO2.   

b) Hiperinsuflação de áreas pulmonares normais e tosse. 

c) PaCO2 normal ou diminuída e cianose. 

d ) Palpitações e hipertensão arterial. 

 

39. Ao observar uma imagem radiológica do pulmão, você identifica uma patologia 

com achado de hipertransparência sem trama vascular, com retração do pulmão em 

direção ao hilo onde se observa a imagem de coto denso. Marque a seguir a patologia 

correspondente: 

 

a)Pneumotórax. b)Pneumonia.  c)Derrame pleural. d)Enfisema. 
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40. As miocardiopatias constituem um grupo de doenças cuja característica principal é o 

envolvimento do músculo cardíaco. A classificação baseia-se nos aspectos 

fisiopatológicos predominantes, dividindo as miocardiopatias em categorias anatômicas 

e funcionais. Identifique a miocardiopatia que não corresponde ao grupo de doenças 

cardíacas: 

a)Miocardiopatia dilatada é caracterizada por dilatação ventricular e disfunção contrátil 

sistólica; frequentemente cursa com sintomas congestivos. 

b) Miocardiopatia dilatada idiopática é caracterizada por dilatação cardíaca e 

aumento da função sistólica apenas do ventrículo esquerdo com redução do 

enchimento diastólico.   

c)Miocardiopatia hipertrófica é caracterizada por inapropriada hipertrofia ventricular 

esquerda, com freqüência assimétrica e função sistólica usualmente preservada. 

d)Miocardiopatia restritiva é caracterizada por acentuada redução do enchimento 

diastólico por diminuição da capacidade de relaxamento. 

41. Acidente vascular encefálico é o surgimento agudo de uma disfunção neurológica 

devido a uma anormalidade na circulação cerebral, tendo como resultado sinais e 

sintomas que correspondem ao comprometimento de áreas focais do cérebro. Dentre os 

testes a seguir, identifique aquele que não é instrumento para ser usado na avaliação da 

função de equilíbrio: 

a) Teste de alcance funcional. 

b) Avaliação Tinetti de desempenho em mobilidade orientada. 

c)  Sistemas de biofeedback em plataforma. 

d ) Estimulação elétrica neuromuscular. 

 

42. Escolha a seguir a alternativa que esta corretamente definida: 

a) Afasia é o distúrbio adquirido de comunicação causado por um dano cerebral e 

caracterizado por um comprometimento apenas no uso da linguagem. 

b) Agnosia é a incapacidade de reconhecer ou entender as informações que 

chegam, mesmo tendo as capacidades sensoriais intactas. 

c)Apraxia é um distúrbio de movimentos involuntários, aprendidos e habilidosos, 

caracterizado pela incapacidade de iniciar e executar movimentos propositais, a qual 

apresenta perda de força em movimentos involuntários. 

d) Disartria designa uma categoria de dificuldades motoras e sensoriais de fala, pois 

afeta o sistema nervoso central ou periférico, que são responsáveis pela produção da fala 

e pela capacidade de engolir. 

43.  A prótese é uma peça de substituição de uma parte do corpo e o fisioterapeuta trata 

os portadores de amputação de membros superiores e inferiores reabilitando e 

promovendo o bem-estar do paciente. Com relação aos pés articulados e não articulados 

podemos afirmar corretamente: 

a)O sistema SACH tem a parte rígida coberta de borracha; a parte posterior é 

elástica, de modo a absorver o impacto e permitir a flexão plantar no início do 

apoio. 
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b)O pé tipo SAFE é uma versão do pé Syme, pois mantém o contato com terrenos 

moderadamente irregulares, por causa da maior amplitude de movimento mediolateral 

permitida no retropé. 

c)Os pés monoaxiais são mais pesados e menos duráveis, e seus componentes se 

movimentam  em todos os planos, a fim manter um contato máximo com a superfície 

sobre a qual se anda. 

d)Os pés multiaxiais são exemplo comum de pés articulados, permite flexão plantar, 

dorsiflexão e hiperextensão dos artelhos e permite também o movimento transverso. 

 

44.  Existem muitos transtornos clínicos para os quais o biofeedback é benéfico. Dentre 

os benefícios listados a seguir, marque a alternativa que não apresenta aplicação do 

biofeedback: 

 

a)Reeducação muscular. 

b)Relaxamento da proteção muscular. 

c )Medir de forma direta um evento fisiolólogico.  

d)Redução da dor. 

45. A esclerose múltipla é uma doença caracterizada clinicamente por sinais e sintomas 

múltiplos neurológicos com tendências a remissões e exacerbações. Podemos observar 

no quadro clínico da esclerose múltipla: 

a)Sinal de Llhermite, sinais de piramidalismo e distúrbios visuais. 

b)Sinal de Uhthoff, ataxia e sinal de Gover. 

c)Debilidade muscular, alterações de sensibilidade e osteoporose. 

d)Dismetria, ataxia de marcha e infecções respiratórias. 

46. O traumatismo crânio encefálico é uma lesão traumática que pode levar o paciente 

ao óbito ou a incapacidades temporárias ou permanentes. O exame neurológico tenta 

detectar lesões cerebrais focais e a área atingida. Escolha a alternativa a seguir que está 

definida CORRETAMENTE: 

a)Quanto a postura, o paciente com descerebração apresenta membros inferiores 

em extensão, discreta abdução, rotação interna e flexão plantar e os membros 

superiores em extensão, adução e pronação. 

b)Quanto a postura, o paciente com decorticação pode evoluir para uma extensão rígida, 

chamada opistótono. 

c)O paciente pode apresentar respiração de Biot, inspirações ruidosas, amplas, 

alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude. 

d)O paciente, em relação à postura, pode apresentar hipotensão postural (relaxada), diz 

que teve lesão cerebral moderada ou grave. 

47.  Sobre a doença de Parkinson, podemos AFIRMAR corretamente que: 

a)É uma doença progressiva, degenerativa e com comprometimento da substância 

branca. 

b)É uma doença crônica do sistema nervoso central, evolução lenta e acomete os 

núcleos da base. 

c)É uma doença que causa tremor em repouso, disfunção no padrão de movimento e 

acomete a substância branca sub-cortical. 
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d)É uma doença que produz rigidez em roda dentada, bradicinesia e compromete a 

bainha de mielina. 

48. Existem várias intervenções que podem sem realizadas quando aparece a vertigem 

posicional paroxística benigna. Os objetivos de tratamento e resultados da fisioterapia 

para o tratamento da VPPB são vários, exceto: 

a)Melhora do equilíbrio. 

b)Recolocação dos cristais de carbonato de cálcio no vestíbulo. 

c)Realizar exercícios verticais da cabeça. 

d)Retorno as atividades diárias envolvendo movimentos da cabeça. 

 

49. Em pacientes com queimaduras, o fisioterapeuta precisa avaliar a habilidade do 

paciente de realizar movimentos ativos de todos os membros. Nestes casos, são vários 

os objetivos para intervenção da fisioterapia, contudo não podemos considerar a 

alternativa: 

a) Diminuição do risco de infecção e complicações. 

b) Obtenção de ADM completa e aumento da capacidade aeróbia. 

c)Mínima formação de cicatrizes e favorecimento da recuperação da pele e tecidos 

moles. 

d)Os exercícios ativos só devem ser iniciados após cicatrização completa. 

50. Numa pesquisa realizada em 2013 com mais de 10 mil pessoas com artrite 

reumatoide, divulgada durante o Congresso da Liga Pan-Americana das Associações de 

Reumatologia revela os impactos negativos da doença em seus relacionamentos e 

profissões. Revelou ainda que as pessoas acreditam que na ausência de dor, a doença 

está sob controle e que não sabem que o dano é irreversível. Com relação à artrite 

reumatoide, escolha a alternativa CORRETA: 

a)Os portadores de artrite reumatoide são em sua maioria mulheres, embora 

acometa homens. Pode apresentar dor nos dedos das mãos, punhos, cotovelos, 

ombros e joelhos. 

b)Os portadores de artrite reumatoide podem apresentar dor, edema e vermelhidão nas 

articulações e posteriormente apresentar deformidades articulares, pois atinge os 

ligamentos de qualquer articulação como os da coluna vertebral. 

c)Os portadores de artrite reumatoide possuem prognóstico bom, podem apresentar 

rigidez matinal nas mãos e devem realizar exercícios de repetições na fase aguda no 

tratamento fisioterápico. 

d)Os portadores de artrite reumatoide apresentam em seu quadro clínico assimetria nas 

extremidades e todos apresentam no sangue o fator reumatoide presente.  

 

 




