
  

1 
 

CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – CE 

08- FISIOTERAPEUTA 
COD: 29– ODONTÓLOGO 

 FISIOTERAPEUTA 

 

NOME: _____________________________________________________ 
 

 

1. Esse CADERNO DE QUESTÕES tem 50 questões. Confira o seu CADERNO nos 

primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, 

dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção ou deixar todos os campos em branco, sua 

prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as 

letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 

avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local e sala de prova depois de decorrida 1 hora do início 

da aplicação das provas.  

10.Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, não deixe o local de prova 

sem ser acompanho pelo fiscal. 
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FISIOTERAPEUTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

(Texto 01)  

Grande parte do progresso na imunologia veio quando fomos obrigados a lidar com os vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) infecções que eram conhecidas apenas como absolutas 

raridades ficaram mais frequentes, tornaram-se mais bem avaliadas e tratadas. As dimensões 

da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram. Um cientista social disse 

que a infecção pelo HIV funcionou como revelador fotográfico – ainda existe isso ou é tudo 

digital? – mostrando aspectos sociais e comportamentais que antes estavam ignorados. 

Desconhecidos, não, pois sabia-se que existiam, mas não eram discutidos ou considerados 

em políticas públicas. A aids obrigou que o fossem. 

O maior avanço, na nossa opinião, refere-se aos conhecimentos em imunidade celular, algo 

complexo e cujos detalhes foram bem esmiuçados com o estímulo da doença desencadeada 

pelo HIV. Até hoje aparecem novidades nesse setor. A última parece coisa de ficção 

científica e foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine. Um cidadão 

contaminado por HIV desenvolveu um tumor maligno. Até aí, nada novo, é conhecida a 

propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também 

a outros. Esse senhor tinha nódulos malignos no pulmão e gânglios cervicais. Os gânglios e 

o pulmão foram biopsiados e evidenciaram um tumor estranho, de células muito pequenas e 

que se fundiam ocasionalmente. Após uma investigação completa, incluindo análise do 

DNA do tumor, definiu-se que ele não era de origem humana, e sim de um parasita, 

Hymenolepis nana. Esse verme em geral não causa sintomas no ser humano, que não é seu 

hospedeiro habitual. 

A Hymenolepis é tênia de rato. Ao contrário das demais que acometem os humanos, ela não 

precisa de hospedeiro intermediário para completar seu ciclo, podendo levar à 

autoinfestação. Quem identificou esse caso único imagina que a falta de resposta imune 

tenha levado à proliferação do parasita no hospedeiro e uma dessas tênias teve um câncer 

que se disseminou no indivíduo, mais uma vez por absoluta falta de resposta imune. É a 

primeira descrição de câncer de parasita se desenvolvendo em hospedeiro humano. A gente 

pergunta se não ocorreram outros casos desconhecidos. 

Seria longa a enumeração dos meandros imunológicos descobertos como subproduto da 

investigação da fisiopatologia da aids. Também se aprendeu bastante no âmbito das ciências 

humanas. A aids levou a espécie humana a mostrar o que tem de melhor, como solidariedade 

e cuidado no tratamento de seus doentes e o que tem de pior: a discriminação, o pânico mal 

motivado, a vigarice. Ainda há, pasmem, malandros que acreditam na cura via medidas 

espirituais, de diferentes origens. A aids levou governos a políticas esclarecidas e o Brasil, 

por exceção à sua História, foi um dos mais lúcidos em ações públicas referentes a essa 

doença. 
  Adaptado de O Estado em 30 de novembro de 2015. 
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1. Analise as afirmativas de acordo com as ideias do texto e assinale a alternativa correta. 

Apesar de o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda possuir altos índices de 

proliferação no país, podemos destacar alguns pontos positivos, como: 

 

I. Atualmente, existe a possibilidade de realização de testes rápidos para detecção da doença, 

proporcionando melhor qualidade de vida ao portador através de um tratamento precoce. 

II. Há comportamentos humanos associados à doença, como discriminação de portadores e o 

pânico injustificado destes. 

III. O estudo da doença trouxe consigo descobertas de outras infecções e meios 

imunológicos, além de políticas governamentais lúcidas no Brasil. 

 

a) Apenas III está correta.    b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas.   d) I, II e III estão corretas. 

 

2. O tumor maligno desenvolvido no cidadão portador do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) mencionado no texto foi devido a: 

 

a) Maior propensão dos portadores de HIV desenvolverem linfomas, por causa da baixa 

imunidade ocasionada pela doença. 

b) Uma bactéria responsável pela formação de células muito pequenas no pulmão do 

portador, as quais às vezes se fundiam, formando o câncer. 

c) Hymenolepis nana, um parasita de rato, que teve um câncer e este se disseminou no 

portador, formando nódulos malignos e gânglios. 

d) Baixa imunidade que reforça doenças genéticas e hereditárias, combinado com um vírus 

que provocou a fusão das células em nódulos malignos. 

 

3. Em relação às funções sintáticas de sujeito e predicado e seus termos, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) A palavra “progresso” (linha 1) é o núcleo do sujeito da oração a que pertence, sendo, por 

isso, a palavra mais significativa desse termo. 

b) O sujeito do verbo “ficaram” (linha 3) é o termo “absolutas raridades” (linha 2/3), sendo 

seu núcleo “raridades”. 

c) O sujeito do verbo “existiam” (linha 7) é o termo “infecções” (linha 2). 

d) O sujeito do verbo “estavam” (linha 6) é o pronome relativo “que” (linha 6), o qual 

retoma o objeto direto da oração anterior. 

 

4. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A expressão “cujos” (linha 10) é um pronome relativo e refere-se a “imunidade 

celular” (linha 9). 

b) É proibido o uso de vírgula após a expressão “Até hoje” (linha 11), pois se trata de um 

advérbio usado como introdução da frase. 

c) A partícula “se” em “definiu-se” (linha 18) é um índice de indeterminação do sujeito, e, 

consequentemente, não tem função sintática. 

d) O verbo “pasmem” (linha 32) está na terceira pessoa do plural do tempo presente do 

modo indicativo. 
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5. Assinale a alternativa em que ambas as palavras são acentuadas devido à mesma regra 

gramatical: 

a) Vírus (linha 1) – Espécie (linha 30). 

b) Imunodeficiência (linha 2) – Fotográfico (linha 5). 

c) Aí (linha 13) – Intermediário (linha 22). 

d) Cânceres (linha 14) – Pânico (linha 31). 

 

6. Assinale a opção que indica reescrita do trecho abaixo totalmente correta gramaticalmente 

e que mantenha as ideias do texto: 

“Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a 

sarcoma de Kaposi, mas também a outros.”  

 

a) Nada de novo até aí, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida (mais a 

linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros). 

b) Nada de novo, até aí é conhecida a propensão dos infectados à câncer, mais a linfomas e a 

sarcoma de Kaposi, e também a outros. 

c) É conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de 

Kaposi, mas a outros. Até aí, nada novo. 

d) Até aí nada novo, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida, sendo mais a 

linfomas e a sarcoma de Kaposi, por conseguinte, também a outros. 

 

7. Na frase retirada do texto “As dimensões da variedade sexual humana nas nossas 

sociedades se revelaram.” apresenta exatamente um: 

 

a) Período composto formado por uma oração principal e uma subordinada. 

b) Período simples. 

c) Período composto formado por uma oração principal e uma oração coordenada. 

d) Período composto formado por duas orações coordenadas. 

 

8. Assinale a opção INCORRETA a respeito da pontuação do texto apresentado: 

 

a) Os travessões das linhas 5-6 poderiam ser corretamente substituídos por parênteses, sem 

alteração de sentido da frase. 

b) As vírgulas que isolam a expressão “na nossa opinião” são facultativas e poderiam ser 

suprimidas sem alteração de sentido da frase. 

c) Os dois pontos da linha 31 não poderiam ser corretamente substituídos por ponto e 

vírgula. 

d) Poderia ser acrescentada vírgula imediatamente após “Também” (linha 29), 

permanecendo a correção gramatical total da frase. 

 

9. Assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente CORRETA, 

ou seja, sem erros ortográficos (frases adaptadas de aids.gov.br, em 03/12/2015): 

 

a) A AIDS é o estágio mais avançado da doença o qual ataca o sistema imunologico. 

b) O vírus ataca as células de defesa do corpo – o organismo fica vulneravel à diversas 

doenças. 

c) Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. 

d) Basta tomar os medicamentos e seguir corretamente às recomendações medicas. 
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10. Julgue as proposições abaixo em relação ao texto e assinale a opção CORRETA: 

 

I. A palavra “gânglios” (linha 15) é acentuada devido à seguinte regra: acentuam-se todas as 

palavras proparoxítonas. 

II. A partícula “que” (linha 25) é um pronome relativo e exerce a função sintática de sujeito 

da oração a que pertence. 

III. Em “pergunta se” (linha 27), a partícula “se” é uma conjunção condicional e não tem 

função sintática. 

 

a) Apenas I está correta.    b) Apenas II está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas.   d) I, II e III estão corretas. 

11. Se Joelma investe R$ 2.000,00 a uma taxa de juros simples de 1/10 do valor, qual será o 

montante que ele receberá no final do investimento? 

 

a) R$ 200,00 

b) R$ 2.200,00 

c) R$ 100,00 

d) R$ 1.100,00 

 

12. Uma escola de artes marciais tem 300 alunos, desses apenas 60 mulheres. Qual a 

porcentagem de homens? 

 

a) 40% 

b) 80% 

c) 70% 

d) 50% 

 

13. Um motociclista pilota por uma hora e meia a uma velocidade média de 70km/h. 

Quantos quilômetros esse viajante andou? 

 

a) 95km 

b) 100km 

c) 105km 

d) 70km 

 

14. No Windows 7, os programas possuem as Jump Lists: listas que aparecem ao clicar com 

o botão direito sobre um programa. Qual dos itens abaixo não é listado em uma Jump List? 

a) Itens frequentes.     b) Atalho para abrir outro programa. 

c) Desafixar o programa da barra de tarefas.  d) Fechar a janela. 

 

15. Analise as informações abaixo a respeito do Outlook Express: 

 

I - É focado no usuário de sistema. 

II - Suporta os principais protocolos de e-mail, grupos de notícias e diretórios. 

III - É disponibilizado de forma gratuita junto à alguns dos produtos Microsoft. 

IV - Sua instalação só pode ser feita em algumas versões do Windows. 

V – É possível personalizar as mensagens eletrônicas com planos de fundo e outras imagens. 
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Qual das alternativas abaixo apresenta todas as informações CORRETAS? 

 

a) I, II, III e IV. b) I, II, III e V.   c) II, III, IV e V.            d) I, III, IV e V. 

 
16. A empresa Massa Forte Ltda. foi a vencedora de uma licitação solicitada por um órgão 

público; entretanto, o serviço foi subcontratado e executado pela empresa ADF Construções 

Ltda. Tendo em vista as características presentes nos contratos administrativos, qual delas 

não foi obedecida nessa situação? 

 

a) Natureza intuitu personae.   b) Onerosidade. 

c) Comutatividade.     d) Formalidade. 

 

17. Dentre os princípios gerais que regem os contratos administrativos, qual aquele que 

estabelece que a contratação deve favorecer e beneficiar o maior número possível de entes 

privados, evitando irregularidades formais e prejuízos em um determinado mercado? 

 

a) Princípio da proporcionalidade.    b) Princípio da concorrência. 

c) Princípio da transparência.    d) Princípio da boa fé. 

 

18. "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." Tal 

afirmação vai ao encontro de qual princípio básico da Administração Pública? 

 

a) Princípio da Publicidade.    b) Princípio da Legalidade. 

c) Princípio da Eficiência.    d) Princípio da Moralidade. 

 

19. O regime especial visa disciplinar qual categoria de servidores? 

 

a) Temporários.  b) Autárquicos. c) Celetistas.  d) Estatutários. 

 

20. _____________ destina-se assegurar o bem estar geral, impedindo, através de ordens, 

proibições e apreensões, o exercício anti-social dos direitos individuais, o uso abusivo da 

propriedade, ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade.  

 

a) Poder Militar.    b) Poder de Polícia.      

c) Poder Discricionário.   d) Poder Vinculado. 
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21.  A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) Equivalência, sem necessariamente a uniformidade, dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. 

c) Redutibilidade do valor dos benefícios. 

d) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite. 

 

22. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

 

a) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. 

b) do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 

sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. 

c) sobre a receita de concursos de prognósticos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais. 

III - Participação da comunidade. 

 

a) I e III estão erradas.   b) II e III estão erradas. 

c) I e II estão erradas.    d) I, II e III estão corretas. 

 

24. A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município 

conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB, observado o Termo de 

Compromisso de Gestão do Pacto e os seguintes princípios: 

a) Da descentralização, municipalização e comando único. 

b) Da busca da escala adequada e da qualidade. 

c) Considerar a complexidade da rede de serviços locais. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) NÃO compete: 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

b) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao 

meio ambiente. 

c) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 

d) Cumprir normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo 

a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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26. Marque a alternativa INCORRETA: 

a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar.   

b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se 

os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social.  

c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares 

que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  

d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação 

médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.  

 

27. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO: 

 

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 

aprovado pelo Congresso Nacional. 

c) Investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde. 

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal. 

28. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades 

que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os 

estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos 

objetivos propostos. São prioridades pactuadas: 

 

a) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da 

mortalidade infantil e materna. 

b) Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; Saúde da Mulher. 

c) Saúde da Criança; Promoção da Saúde; Saúde da Mulher. 

d) Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Controle do câncer de colo de útero e de mama. 

 

29. As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros destinados para 

os Estados, Municípios e Distrito Federal devem compor memórias de cálculo, para fins de 

histórico e monitoramento.  Os blocos de financiamento para o custeio são: 

 

a) Atenção básica, atenção de média e alta complexidade. 

b) Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica. 

c) Gestão do SUS e bloco de financiamento para a Atenção Básica. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30. Marque a alternativa ERRADA: 

 

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

b) É vedada toda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros 

na assistência à saúde no País. 
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c) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 

coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

d) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

 

31. A resposta normal quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, inclui 

uma queda da Pressão Arterial Sistólica de até: 

 

a) 15 mmHg.   b) 20 mmHg.  c) 25 mmHg.  d) 30 mmHg. 

 

32. A tensão ou dureza do pulso é avaliada pela compressão progressiva da artéria. Se for 

pequena a pressão necessária para interromper as pulsações caracteriza-se: 

 

a) Bradisfigmia.  b) Pulso arrítmico. c) Pulso mole. d) Pulso tortuoso. 

 

33. A New York Heart Association (NYHA) criou uma classificação funcional de 

incapacitação cardiovascular, a qual se baseia na relação entre os sintomas e a quantidade de 

esforço físico necessário para provocá-los. O paciente assintomático ao repouso e em 

atividades físicas normais apresentam fadiga, palpitação, dispneia ou angina, classificam-se 

em: 

a) Classe I.  b) Classe II.  c) Classe III.  d) Classe IV. 

 

34. A ascite obedece na Insuficiência cardíaca, basicamente, aos mesmos mecanismos 

responsáveis pelo edema e pelo outros derrames cavitários (derrames pleural e pericárdico), 

porém como consequência da pressão aumentada nas veias hepáticas e nas veias que drenam 

o peritônio. A ascite acentuada ocorre com maior frequência nos pacientes com: 

 

a) Infarto agudo do miocárdio e miocardite. 

b) Endocardite infecciosa e doença de válvula mitral. 

c) Doença de válvula aórtica e insuficiência coronariana. 

d) Doença da válvula tricúspide e pericardite constritiva. 

 

35. “Som de caráter tubular, timbre rude, presente nas duas fases da respiração, mais intenso 

na expiração, ouvido principalmente na região cervical anterior e esternal.” É a característica 

do som normal na avaliação torácica denominado: 

 

a) Murmúrio vesical.    b) Som broncovesicular.  

c) Som traqueal.    d) Som brônquico. 

 

36. Quando há qualquer solução de continuidade da pleura visceral ou parietal, há um 

deslocamento de ar para este espaço. Se houver mecanismo valvular que permita a passagem 

de ar apenas no sentido do espaço pleural, ocorrerá o: 

 

a) Pneumotórax hipertensivo.   b) Pneumotórax iatrogênico. 

c) Pneumotórax espontâneo.    d) Pneumotórax simples. 
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37. Substituição do gás dentro do espaço alveolar por líquido, células ou ambos é definido 

como: 

 

a) Sinal de Hoover.    b) Consolidação pulmonar. 

c) Paquipleuris.    d) Quilotórax. 

 

38. Atelectasia pode ser definida como distensão incompleta do pulmão, o que ocasiona uma 

redução no conteúdo de gás dentro do pulmão associado a uma redução de volume. Com 

relação ao mecanismo de formação da Atelectasia, leia as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I - O pulmão tem uma tendência natural para o colapso, diferentemente da parede torácica, a 

qual tende a expansão. Assim, quando existe qualquer substância que ocupe espaço, como 

por exemplo o pneumotórax, há uma atelectasia passiva proporcional ao seu volume. 

II - Quando existe uma lesão ocupando espaço há uma redução das forças elásticas do 

parênquima contíguo, o que leva a uma atelectasia chamada de compressão. 

III - Quando há aumento da estabilidade alveolar pela produção aumentada de surfactante, 

como no tromboembolismo, também há uma tendência ao colapso (atelectasia adesiva). 

 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

39. O sarcoma de Ewing: 

 

a) É um tumor maligno que tem sua origem na medula óssea amarela. 

b) Acomete, preferencialmente, indivíduos do sexo feminino, entre os cinco e vinte e cinco 

anos de idade, sendo seu pico de incidência por volta dos dez anos.  

c) Tem seu aspecto de imagem ao de uma lesão destrutiva, que acomete a medular da 

diáfise de um osso esponjoso, preferencialmente o quadril. 

d) Pode simular uma lesão por osteomielite. 

 

40. O termo osteoporose significa redução na quantidade de osso. Suas causas são várias. 

Aquela que acomete mulheres após a menopausa é denominada: 

 

a) Osteoporose primária.   b) Osteoporose secundária. 

c) Osteoporose por desuso.   d) Osteoporose subjacente. 

 

41. A Doença de Paget geralmente acomete indivíduos após os cinquenta anos de idade. 

Pode acometer qualquer osso. Apenas 20% dos indivíduos acometidos são sintomáticos. Os 

ossos mais acometidos são, por ordem decrescente de frequência: 

 

a) A bacia, as vértebras, a clavícula, o úmero, os arcos costais, o fêmur, o crânio e a tíbia. 

b) O fêmur, o crânio, a tíbia, a clavícula, a bacia, as vértebras o úmero e os arcos costais. 

c) A bacia, as vértebras, o fêmur, o crânio, a tíbia, a clavícula, o úmero e os arcos 

costais. 

d) A clavícula, o úmero, a bacia, as vértebras, o fêmur, o crânio, a tíbia e os arcos costais. 
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42. No Mieloma Múltiplo há um processo maligno onde há o comprometimento difuso da 

medula óssea vermelha. É comum o envolvimento: 

 

a) Dos corpos vertebrais.    b) Do osso do quadril. 

c) Do fêmur.      d) Dos ossos do crânio e da face. 

 

43. O diabetes constitui risco para AVE por mecanismos aterogênicos diretos e por interagir 

com outros fatores de risco, como: 

 

a) Hipertensão e hiperlipidemia.   b) Insuficiência renal e hiperlipidemia. 

c) Insuficiência renal e hiperglicemia.  d) Hipertensão e hiperglicemia. 

 

44. Os anticoncepcionais orais (ACOs) são fatores de risco independentes para AVE 

isquêmico e hemorrágico, exceto nas mulheres que: 

 

a) Fumam.     b) Têm mais de 35 anos de idade. 

c) Tenham história de hipertensão.  d) Realizam anticoagulação monitorizada. 

 

45. Além de atuar na melhora dos níveis de ansiedade, a utilização de técnicas de 

biofeedback também auxilia o controle: 

 

a) Da frequência respiratória e frequência cardíaca. 

b) Da pressão arterial e glicemia. 

c) Da glicemia e frequência respiratória. 

d) Da pressão arterial e frequência respiratória. 

 

46. A análise dos valores encontrados na aferição dos sinais vitais é fundamental para a 

adoção de medidas terapêuticas e o fisioterapeuta deve reconhecer situações de normalidade 

ou alterações a partir desses valores. Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Um paciente que apresenta cerca de 10 mrpm encontra-se taquipneico.  

b) Em lactentes, a pulsação e bem menor do que nos adultos.  

c) O pulso poplíteo é o mais indicado para verificação no leito.  

d) O pulso carotídeo e o mais indicado para verificação em casos de emergência.  

 

47. A amputação de um membro se constitui num processo agressivo para a pessoa que se 

submete, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A presença de alterações nas condições 

gerais do amputado pode impossibilitar o progresso adequado de cada uma das fases da 

reabilitação. Diante do exposto qual das opções a seguir é a CERTA? 

 

a)  A presença incapacidade funcional, determinada por uma amputação de membros 

inferiores não implica em interferência sobre autonomia e independência.  

b) A avaliação funcional consiste em investigar possíveis desvios corporais, sobrecargas 

articulares e os sinais vitais.  

c) A inspeção constará sistematicamente da análise de quatro pontos: ossos, partes 

moles, cor e textura da pele e cicatrizes. A análise deve ser sempre bilateral, ou seja, 

sempre comparando o lado do membro amputado com o oposto.  

d) Pacientes amputados gastam menos energia do que pacientes normais.  
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48. Eletromiografia é o estudo da atividade da unidade motora. Funciona como um 

instrumento padrão para a avaliação neuromuscular. Em relação às suas indicações e modo 

de ação, marque a opção ERRADA.  

 

a) Não pode ser usada na avaliação do grau de esforço durante os testes de interrupção 

isométrica.  

b) Pode ser empregada na avaliação da amplitude e regulação do início de atividade dos 

grupos musculares de sustentação. 

c) Pode ser usada para avaliar a atividade muscular durante a marcha.  

d) Mostra que um músculo está trabalhando, mas não porque está trabalhando e pode ser 

interpretada apenas como uma medida da atividade da unidade motora.  

 

49. O desequilíbrio é um dos principais fatores de limitação de vida do idoso e na maioria 

dos casos não tem uma causa específica. A reabilitação vestibular é um dos métodos mais 

efetivos na recuperação do equilíbrio corporal do idoso. São fatores que contribuem para o 

surgimento de tonturas nos idosos: 

 

a) Aumento da mobilidade da coluna vertebral.  

b) Contraturas da região abdominal. 

c) Dificuldade de alimentação e transtornos depressivos.  

d) Aumento do fluxo sanguíneo arterial. 

 

50. Investir tempo num aconselhamento adequado ao paciente com vertigem é importante 

para a adesão deste ao tratamento. O programa deve ser baseado nas características clínicas 

e especificamente para o tipo particular de distúrbio labiríntico. São orientações necessárias 

ao paciente e objetivos da reabilitação vestibular, EXCETO: 

 

a) Não suspender os exercícios de sentir tontura. Pode ser pior no início, mas melhora com o 

tempo.  

b) Procurar evitar exercícios corporais. O paciente precisa permanecer deitado ou 

sentado, para se evitar quedas ou outros acidentes. 

c) As crises vertiginosas usualmente não representam risco de vida.  

d) Evitar estimuladores do sistema nervoso central, como chás, achocolatado, café álcool e 

fumo.  

 




