
CONCURSO PÚBLICO

14. PROVA OBJETIVA

FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Você é o que você come
Quando o francês Jean Brillat-Savarin cunhou, em 1825, a 

expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és”, referia-
se, sobretudo, aos prazeres de uma boa refeição. Em seu tratado 
de gastronomia, A Fisiologia do Gosto, a primeira obra sobre a 
relação do homem com a comida, ele dizia que a elaboração de 
um novo prato causava mais felicidade à espécie humana do que 
a descoberta de uma estrela. Pouco mais de um século depois, na 
década de 1950, o sabor de uma boa refeição ganhou um tempero 
de culpa com a descoberta de que a gordura, em excesso, trazia 
malefícios à saúde. De lá para cá, uma série de estudos vem 
contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o 
doce) nosso de cada dia. Alguns alimentos passaram a ser vistos 
como venenos e outros, como remédios. Entre os dois extremos 
está você, fazendo as contas de quantas calorias vai ingerir com 
a feijoada programada para o sábado e pensando se, no momento, 
é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos e nutri-
cionistas são para ser levadas a sério, mas não devem servir para 
criar neuroses. Você é, sim, o que come, desde que entenda que, 
quando sentamos à mesa, o fazemos por motivos que vão além 
da nutrição pura e simplesmente. Entre eles, degustar iguarias, 
compartilhar um grande momento com os amigos, participar de 
rituais e cerimônias familiares e até explorar novas culturas. Tudo 
isso se perde assim que você começa a encarar a refeição como 
uma ida à farmácia. Qual a saída? Ter uma dieta equilibrada – em 
quantidade e qualidade. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, 
vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

Já está provado que, das dez doenças que mais matam no 
mundo, cinco estão diretamente associadas a uma dieta de má 
qualidade: obesidade, infarto, derrame, diabetes e câncer. Não é 
preciso ser um frequentador compulsivo de spas para perceber 
que basta uma semana de alimentação regrada para o organismo 
funcionar melhor. Até o nosso humor pode ser modulado pela 
alimentação. Certos nutrientes provocam um efeito direto sobre 
a produção ou inibição de determinados neurotransmissores, 
responsáveis pelas oscilações do estado de espírito.

Uma dieta, para ser equilibrada e prazerosa, tem de se com-
binar ao ambiente em que se vive e à genética de cada um. Coma 
de tudo um pouco e tente transformar o ato de comer numa expe-
riência mais agradável do que consumir uma porção de brócolis 
ou se entupir de frituras.

(Anna Paula Buchalla, Veja, 30.04.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

(A) comer é um prazer insuperável. Prova disso é que o ser 
humano dá mais valor a esse prazer que a avanços tec-
nológicos.

(B) desde o século XIX, vêm se estudando os malefícios que 
o excesso de comida pode causar às pessoas.

(C) a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és” 
refere-se ao poder que os alimentos têm de prevenir doenças.

(D) fazer uma boa refeição não significa apenas se alimentar, 
pois essa prática também constitui uma atividade de 
socialização.

(E) os abusos gastronômicos, mesmo que esporádicos, estão 
proibidos para os indivíduos que desejam ser saudáveis.

02. Considere os termos em destaque e as relações que eles es-
tabelecem nas frases.
 I. Tudo isso se perde assim que você começa a encarar a 

refeição como uma ida à farmácia. – tempo e comparação
 II. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, vez por outra, 

cometer alguns crimes nutricionais. – consequência
 III. ... consumir uma porção de brócolis ou se entupir de 

���������	
	��������
É correto o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa em que há uma expressão em sentido 
figurado.

(A) ... a primeira obra sobre a relação do homem com a 
comida...

(B) ... de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde.

(C) Entre dois extremos está você, fazendo as contas...

(D) ... vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

(E) Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas...

04. Considere os trechos.
Em seu tratado de gastronomia, A Fisiologia do Gosto...
... causava mais felicidade à espécie humana...
De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo...
Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos...
As expressões em destaque expressam, correta e respectiva-
mente, as circunstâncias de

(A) meio; modo; afirmação; intensidade.

(B) meio; intensidade; lugar; dúvida.

(C) causa; meio; lugar; dúvida.

(D) lugar; modo; tempo; afirmação.

(E) lugar; intensidade; tempo; afirmação.

05. Considere os trechos.
 ... é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.
 ... não devem servir para criar neuroses.
Certos nutrientes provocam um efeito direto...
Assinale a alternativa em que os termos destacados estão subs-
tituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes adequados.

(A) evitar-lhe; criá-las; provocam-no

(B) evitar-lhe; criar-lhes; provocam-no

(C) evitá-lo; criá-las; provocam-no

(D) evitá-lo; criá-las; provocam-lhe

(E) evitá-lo; criar-lhes; provocam-lhe
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06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam, 
correta e respectivamente, a frase.

Se uma pessoa  que seu tipo de alimentação pre-
judica sua saúde e se, pensando nisso, se  a fazer 
refeições equilibradas, poderá evitar doenças graves.

(A) vir  ... predispuser

(B) ver ... predispuser

(C) vir ... predispor

(D) ver ... predispor

(E) ver ... predisponha

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

(A) No depósito, haviam produtos guardados em recipientes 
inadequados.

(B) Faz três anos que os pacientes mantêm uma dieta con-
trolada.

(C) Ela mesmo prefere preparar suas refeições, pois é vege-
tariana.

(D) As adolescentes estavam só no spa, pois seus pais não 
têm problemas de obesidade.

(E) Comida gordurosa bem como o sedentarismo pode causar 
doenças.

08. Assinale a alternativa cujas preposições preenchem, correta 
e respectivamente, a frase:

Este é o total de calorias  qual os frequentadores 
de spas devem se limitar, e esta é a rotina  que eles 
devem se contentar temporariamente.

(A) do ... com

(B) no ... em

(C) no ... para

(D) ao ... para

(E) ao ... com

09. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego correto do 
sinal indicativo de crase.

(A) Alguns pacientes somente obedecem à uma dieta con-
trolada à custa de muito esforço.

(B) Comer à beça desperta sentimento de culpa quando, à 
rigor, o importante é buscar equilíbrio.

(C) Informaram à paciente que a levarão, em breve, à ala de 
cirurgias.

(D) Desde às 14 horas, o centro de terapia intensiva está 
proibido à visitas.

(E) À hora marcada, os cientistas estavam prontos à discutir 
o novo caso.

10. Considere a tirinha.

(Dik Browne, O melhor de Hagar, o Horrível)

Na frase de Helga, a preposição de estabelece entre as pala-
vras a relação de

(A) assunto, como em falar de diversão.

(B) caracterização, como em maço de hortaliças.

(C) causa, como em tremer de frio.

(D) modo, como em ficar de pé.

(E) lugar, como em voltar de Brasília.

ATUALIDADES

11. A mídia divulgou com grande ênfase uma importante mudança 
no comércio internacional. A alteração está relacionada à posi-
ção no ranque dos países exportadores. Assinale a alternativa 
que indica corretamente o país que passou a ocupar a primeira 
posição como exportador.

(A) Estados Unidos.

(B) Alemamha.

(C) Japão.

(D) Índia.

(E) China.

12. Leia as afirmações sobre a compra da Sadia pela Perdigão e 
a criação da nova empresa, a BRF.

 I. A nova empresa vai dominar o mercado de vários alimen-
tos como massas e carnes congeladas.

 II. A BRF será uma das maiores exportadoras do Brasil, 
juntamente com a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.

 III. A empresa nasceu com uma grande dívida que será sal-
dada, em parte, com a emissão e venda de ações.

 IV. Os fundos de pensão, liderados pelo Previ do Banco do 
Brasil, devem ser utilizados para a compra de ações da 
BRF.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e IV, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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13. Leia as afirmações sobre a camada de Pré-Sal.

 I. Os governadores do Estados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e São Paulo defendem o argumento segundo o qual 
os seus Estados devem ser privilegiados na distribuição 
dos royalties.

 II. O Governo Federal elaborou um novo marco regulatório, 
isto é, a definição das regras sobre como se dará a explo-
ração do petróleo existente na camada de Pré-Sal.

 III. Na ótica governamental, as empresas internacionais 
devem ter preferência na exploração do petróleo e cabe 
à Petrobrás continuar a fazer pesquisas para descobrir 
novos poços.

 IV. Desde o primeiro semestre o Brasil passou a integrar a 
Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II, III e IV.

14. Observe a ilustração.

www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg

A história da grande montadora norte-americana confunde-se 
com a própria história do capitalismo norte-americano. A 
grave crise da General Motors (GM) alcançou o seu auge na 
segunda metade de 2008. Assinale a alternativa que contém 
a posição adotada pelo governo Barack Obama, no primeiro 
semestre de 2009, para enfrentar a crise da GM.

(A) Alegou que a crise foi resultado da incompetência admi-
nistrativa e optou por não auxiliar a empresa.

(B) Estimulou a fusão da empresa com outras montadoras da 
região de Detroit que passam por situação semelhante.

(C) Fez grandes investimentos de capitais na empresa e na 
prática tornou a GM uma empresa estatal.

(D) Ampliou a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valo-
res, desencadeando uma onda especulativa que decretou 
a falência da empresa.

(E) Fortaleceu a GM e a indústria automobilística dos Esta-
dos Unidos, ao proibir a importação de carros de outros 
países por seis meses.

15. No primeiro semestre de 2009, completou 15 anos o plano 
econômico lançado em 1994, no governo do Presidente Itamar 
Franco, que teve entre os seus principais resultados o fim da 
espiral inflacionária que dominava a economia brasileira. 
Trata-se do Plano

(A) Cruzado.

(B) Verão.

(C) Trienal.

(D) Real.

(E) Bresser.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Sobre a lista de doenças de notificação compulsória do Estado 
de São Paulo, é correto afirmar que

(A) inclui doenças crônicas como hipertensão arterial e dia-
betes.

(B) o fluxo de notificações de agravos à saúde do trabalhador 
foi regulamentado em 2009.

(C) é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde.

(D) só pode ter acréscimos no âmbito dos municípios com 
autorização do gestor estadual.

(E) só é válida para os municípios que a aprovarem nos seus 
conselhos de saúde.

17. O Pacto pela Saúde

(A) apresenta mudanças na execução do SUS, entre as quais 
a substituição do processo de habilitação pela adesão 
solidária aos termos de compromisso de gestão.

(B) representa uma ruptura com os rumos da execução do 
SUS, cujo objetivo maior é aumentar o controle do gestor 
federal.

(C) teve seu conteúdo elaborado e publicado pelo Ministé-
rio da Saúde, sem a participação de outros gestores ou 
entidades.

(D) representa um acordo tripartite das esferas federal, esta-
duais e municipais, com o objetivo de reorganizar as 
ações assistenciais de emergência.

(E) tem como principal problema a ausência de acompanha-
mento de seu desenvolvimento pelos gestores do SUS 
das esferas federal, estaduais e municipais.
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18. Assinale a alternativa correta sobre o Programa de Saúde da 
Família.

(A) Suas equipes são responsáveis pelo acompanhamento 
de um número definido de famílias de uma determinada 
região, composta por vários municípios.

(B) A atuação das suas equipes é centrada na realização de 
palestras informativas sobre cuidados com a saúde e 
doenças mais prevalentes.

(C) Os agentes comunitários de saúde devem ter formação 
superior e morar na região de atuação.

(D) Suas equipes são responsáveis por ações de promoção da 
saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos 
mais frequentes.

(E) A estratégia de saúde da família é definida prioritaria-
mente para os municípios com até 500 mil habitantes.

19. A Emenda Constitucional número 29 teve como objetivo

(A) modificar a composição dos conselhos de saúde.

(B) alterar o fluxo de notificação de agravos de notificação 
compulsória.

(C) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde.

(D) alterar a organização da atenção básica do SUS.

(E) reiterar a universalidade e a integralidade da assistência 
à saúde.

20. Observe os dados sobre a Influenza A.

PAÍS MORTES
NÚMERO DE 
HABITANTES

PORCENTAGEM 
FINAL

Chile 68  16 802 953 0,4
Argentina 137  39 934 109 0,34
Austrália 37  20 950 604 0,17
Canadá 50  33 169 734 0,15
México 128 107 801 063 0,11

EUA 263 308 798 281 0,08
Reino Unido 29  61 018 648 0,04

Espanha 4  44 592 770 0,04
Brasil 29 191 481 045 0,01

Mortes por Influenza A

Atualização de óbitos: 22 de julho de 2009

(Número de habitantes IBGE, 2008)

Os números da quarta coluna referem-se

(A) ao coeficiente de mortalidade geral.

(B) ao coeficiente de letalidade pela Influenza A.

(C) à razão de mortalidade proporcional pela Influenza A.

(D) ao coeficiente de incidência da Influenza A.

(E) ao coeficiente de mortalidade pela Influenza A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A fisioterapia é uma ciência aplicada que tem como objeto 
principal o estudo do movimento humano. Usa recursos pró-
prios, com os quais, considerando as capacidades iniciais do 
indivíduo, tanto as físicas, as psíquicas, como as sociais, busca 
promover, aperfeiçoar e adaptar essas capacidades, estabele-
cendo assim um processo terapêutico que envolve terapeuta, 
paciente e recursos físicos e/ou naturais empregados. Com 
esses recursos, o fisioterapeuta pode atuar na(s) seguinte(s) 
fase(s) de atenção à saúde:
(A) cura e reabilitação.
(B) prevenção e reabilitação.
(C) prevenção, cura e reabilitação.
(D) somente na fase de cura.
(E) somente na fase de reabilitação.

22. A Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapa-
cidades e Saúde (CIF) engloba todos os aspectos da saúde 
humana e se aplica a todas as pessoas, independentemente de 
sua capacidade ou incapacidade. São componentes da saúde 
que estão relacionados ao bem-estar:
(A) funções e estruturas do corpo, atividades e participação, 

fatores ambientais e pessoais.
(B) deficiência, limitação da atividade e restrição da partici-

pação.
(C) desempenho muscular, equilíbrio, reajuste postural e 

estabilidade.
(D) mobilidade e flexibilidade, controle neuromuscular e 

coordenação.
(E) fatores pessoais e ambientais, mobilidade, flexibilidade, 

incapacitação e reabilitação.

23. “Eu estou preparado para essa forma de assistência? Ou 
Eu estou preparado para responder a esse sofrimento de 
forma a colocar em curso uma ação terapêutica capaz de 
revelar uma conduta segura? Quais as consequências em 
perspectiva caso eu não esteja preparado?” Batisti, M. Ética 
do Cuidado. página 133.
Os questionamentos estão relacionados ao Código de Ética 
da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e contêm um forte 
apelo ético, pois colocam o profissional diante de uma auto-
reflexão, auto-avaliação e da sua própria consciência. O artigo 
do Código de Ética que se refere a esses posicionamentos é
(A) o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional prestam assis-

tência ao homem, participando da promoção, tratamento 
e recuperação de sua saúde.

(B) o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são pontuais 
no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao 
exercício da profissão.

(C) o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm direito a 
justa remuneração por seus serviços profissionais.

(D) o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua 
competência e somente aceitam atribuição ou assumem 
encargo quando capazes de desempenho seguro para o 
cliente.

(E) o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional fazem diagnós-
tico fisioterápico e/ou terapêutico ocupacional e elaboram 
o programa de tratamento.
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24. As técnicas manuais têm sido usadas tradicionalmente para 
produzir algumas mudanças terapêuticas nas dores e na 
extensibilidade dos tecidos moles. A terapia manual tem 
contraindicação absoluta nos casos de
(A) dores brandas.
(B) osteomielite.
(C) dor alterada por mudanças posturais.
(D) condições não irritáveis demonstradas pela dor provocada 

pelo movimento e que desaparecem muito rapidamente.
(E) dor musculoesquelética intermitente.

25. No modelo de equipe transdisciplinar, a relação do fisiotera-
peuta com os outros membros é:
(A) trabalha de maneira independente, cada membro da 

equipe faz suas avaliações individuais e indica recomen-
dações e planos de tratamento.

(B) trabalha de maneira subordinada. Todo processo de 
avaliação, elaboração de objetivos e abordagem gira em 
torno do médico responsável, entrando em contato com 
a equipe se necessário.

(C) trata o paciente separado dos outros profissionais, com 
objetivos específicos das respectivas áreas.

(D) acata toda prescrição médica, inclusive os recursos fi-
sioterapêuticos utilizados.

(E) trabalha intimamente com os outros membros da equi-
pe, desde o processo de avaliação, esquematizando um 
programa de intervenção e realização dos procedimentos 
terapêuticos.

26. A síndrome do túnel do carpo acomete principalmente profis-
sionais que realizam movimentos repetitivos e é caracterizada 
por perda sensorial e fraqueza motora, que ocorrem quando 
o nervo mediano é comprometido no túnel do carpo. Quando 
as medidas conservadoras não forem eficazes, a liberação do 
nervo será feita cirurgicamente. Na fase de proteção máxima 
as intervenções fisoterapêuticas incluem
(A) exercícios de fortalecimento.
(B) exercícios ativos de deslizamento do tendão.
(C) exercícios de destreza.
(D) estimulação sensorial e reeducação sensorial discrimi-

nativa.
(E) educação do paciente a reassumir aos poucos o uso da 

mão.

27. Paciente do sexo masculino, 48 anos, pintor de paredes, 
afastado do trabalho por 15 dias, apresentou-se para avaliação 
fisioterapêutica com queixas de dor no pescoço e no ombro 
direito, parestesias que muitas vezes se irradiam medialmen-
te para o braço, o antebraço e quinto dedo da extremidade 
superior direita. Manobras de Adson, de Allen e teste de 
compressão costoclavicular positivos. A hipótese diagnóstica 
para o presente caso é
(A) síndrome do desfiladeiro torácico.
(B) tendinite do supra espinhoso.
(C) contratura de Dupuytren.
(D) síndrome da tensão do pescoço.
(E) síndrome cervicobraquial.

28. A marcha patológica resultante da paralisia espástica dos 
músculos adutores do quadril, a qual faz com que os joelhos 
se movam em conjunto, de modo que os membros inferiores 
possam ser levados para frente apenas com um grande esforço, 
é chamada marcha

(A) escarvante ou do pé caído.

(B) dos flexores plantares.

(C) parkinsoniana.

(D) antálgica.

(E) em tesoura.

29. B.D.F., 12 anos, estudante, é encaminhado ao fisioterapeuta 
para avaliação devido a deformidade da coluna vertebral. 
Apresenta uma longa curva arredondada, diminuição da 
inclinação pélvica (<30º) e cifose toraco-lombar; tronco fle-
xionado para frente e diminuição da curva lombar, além de 
encurtamento dos extensores do quadril e flexores do tronco; 
flexores do quadril e extensores lombares fracos. Conside-
rando as informações dadas, a deformidade apresentada é

(A) corcunda ou giba.

(B) lordose patológica.

(C) escoliose idiopática.

(D) dorso curvo.

(E) do tipo Swayback.

30. Os testes especiais são característicos à anatomia e às condi-
ções patológicas de cada articulação. O Teste de Yeargason 
tem por finalidade

(A) avaliar a existência de ruptura na bainha rotatória.

(B) testar o deslocamento crônico do ombro.

(C) avaliar a estabilidade do tendão da porção longa do bíceps 
no interior do sulco bicipital.

(D) assegurar a estabilidade dos ligamentos medial e lateral-
colateral do cotovelo.

(E) avaliar o tônus dos músculos intrínsecos da mão (lum-
bricais e interósseos).

31. O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: fase de aco-
modação de posição e fase de oscilação. As etapas da fase de 
oscilação são:

(A) aceleração, oscilação intermediária e desaceleração.

(B) apoio do calcanhar, aplanamento do pé, acomodação 
intermediária e impulso.

(C) apoio do calcanhar, oscilação intermediária e impulso.

(D) aplanamento do pé, oscilação intermediária, acomodação 
intermediária e impulso.

(E) aceleração, apoio do calcanhar, acomodação intermedi-
ária e desaceleração.
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32. A hierarquia do progresso dos exercícios de resistência é a 
seguinte:
 I. Exercícios isométricos submáximos com ângulos múlti-

plos, executados em vários ângulos de amplitude.
 II. Exercícios isométricos submáximos, com ângulos únicos, 

executados na posição neutra.
 III. Exercícios isométricos máximos com ângulos múltiplos.
 IV. Exercícios isotônicos submáximos com arcos pequenos.
 V. Exercícios isotônicos submáximos com amplitude de 

movimento funcional.
 VI. Exercícios isotônicos submáximos com amplitude de 

movimento completa.

Está correto o contido em:

(A) I, II, III, IV, V e VI.

(B) II, I, III, IV, VI e V.

(C) II, III, I, IV, V e VI

(D) III, I, II, VI e IV e V.

(E) VI, II, I, IV, V e III.

33. A deformidade metatarsal caracterizada por subluxação 
medial das articulações tarsometatarsais, com disfunção de 
adução e inversão dos metatarsais resultando em incapacidade 
da parte anterior do pé de ser passivamente abduzida para 
posição neutra é chamada de

(A) metatarso aduzido.

(B) metatarso adutovaro.

(C) parte anterior do pé aduzida.

(D) pé valgo convexo.

(E) metatarso varo.

34. A.M.P.B., 85 anos, é avaliada pelo fisioterapeuta e apresenta 
deformidade na coluna, pelve e extremidades; comprome-
timento articular, dor e áreas com aumento de temperatura 
e sensibilidade. Ao exame radiológico, os ossos afetados 
mostram-se aumentados, levando a um arqueamento anterior 
das tíbias e dos fêmures. Os testes de análise bioquímicos 
mostraram aumento da fosfatase esquelética e a excreção 
de hidroxiprolina pela urina apresentou valores acima de 40 
mg/24h2. A cintilografia mostrou regiões com comprometi-
mento degenerativo. A paciente relata ainda que o que a fez 
procurar o médico foram dores articulares. Diante do exposto, 
pode-se concluir que a paciente apresenta quadro clínico 
sugestivo de

(A) osteoporose.

(B) osteoartrose.

(C) doença de Paget.

(D) fibromialgia.

(E) febre reumática.

35. A artite reumatoide juvenil (ARJ) é uma doença crônica, de 
etiologia desconhecida, que acomete crianças com menos de 
16 anos. A forma pauciarticular do tipo I tem como caracte-
rística:

(A) predominante em meninos com idade superior a 8 anos, 
com artrite aditiva, assimétrica, em grandes articulações 
dos membros inferiores, podendo evoluir para entesite 
e comprometimento das articulações sacrilíacas do qua-
dril e da coluna. Também pode evoluir para espondilite 
anquilosante.

(B) um inicio insidioso, com artrite simétrica, aditiva, em 
grandes e pequenas articulações, mais comum em joe-
lhos e tornozelos, articulações metacarpofalangeanas e 
interfalangeana proximais.

(C) febre intermitente, geralmente vespertina, exantema fu-
gaz, raramente pruriginoso, acomete preferencialmente 
o tronco e proximal dos membros. Adeno e/ou hepato-
esplenomegalia, de dimensões moderada e alterações 
discretas da função hepática.

(D) acomete principalmente meninas em idade escolar, com 
artrite aditiva, assimétrica, em grandes articulações dos 
membros inferiores (joelhos e tornozelos), podendo 
ocorrer uveite anterior crônica.

(E) diminuição da massa óssea e deterioração microarqui-
tetural do tecido ósseo, como consequente aumento da 
fragilidade óssea e da suscetibilidade à fratura.

36. As distrofias musculares são um grupo de doenças hereditá-
rias, frequentemente progressivas, com degeneração muscular. 
A distrofia muscular que tem início entre 1 e 5 anos de idade 
e tem como sinais e sintomas enfraquecimento muscular 
rápido e progressivo no estágio inicial; alteração da marcha 
normal, incluindo marcha na ponta dos pés, base de susten-
tação alargada, lordose e marcha anserina; fraqueza muscular 
progressiva levando o paciente ao uso de cadeira de rodas e 
perda da capacidade de andar por volta dos 9 ou 10 anos, é a 
distrofia muscular de

(A) Becker.

(B) Werdnig-Hoffman.

(C) Duchene.

(D) Emery-Dreifuss.

(E) Kugelberg-Welander.

37. A deformidade em botoeira caracteriza-se por:

(A) hiperextensão de articulações interfalangeanas proxi-
mais, flexão de articulações interfalangeanas distais e 
metacarpofalângicas.

(B) flexão de articulações interfalangeanas distais.

(C) hiperextensão de articulações metacarpofalângicas e fle-
xão de articulações interfalangeanas proximais e distais.

(D) paralisia dos músculos extensores do punho e extensores 
longos dos dedos.

(E) flexão de articulações interfalangeanas proximais e 
hiperextensão de articulações interfalangeanas distais.
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38. C.C.Z., 60 anos, sexo feminino, apresenta sintomas de dor 
lombar com radiculopatia e espasmo muscular paravertebral. 
Relata que a dor agrava-se ao sentar, quando realiza manobra 
de valsalva e com alongamento do ciático que se irradia abaixo 
do joelho. Na avaliação fisioterapêutica a paciente apresentou 
movimento restrito da coluna, segmento vertebral restrito, 
sinal de Lasègue e elevação retificada da perna positivos. O 
caso acima apresenta sinais e sintomas físicos de

(A) hérnia de disco.

(B) sacroilite.

(C) síndrome do piriforme.

(D) síndrome da compressão lateral (estenose vertebral).

(E) bursite trocantérica.

39. Quais dos seguintes sinais e sintomas estão associados à dor 
pélvica de origem musculoesquelética?

(A) dor que é agravada ao final do dia ou após ficar em pé 
por um longo período de tempo, sensação de peso na 
pelve e veias varicosas salientes.

(B) dor que é aliviada com a colocação de um travesseiro ou 
apoio sob os quadris e região glútea.

(C) dor descrita como “constante” ou que “vai e vem” em 
ondas e é mal localizada.

(D) dor que é agravada pelo exercício e pela descarga de peso 
e é aliviada com repouso, alongamento ou liberação de 
pontos gatilho.

(E) dor que não é claramente afetada por mudanças de posi-
ção ou movimentos específicos, principalmente quando 
acompanhada por dor noturna.

40. A avaliação da performance física é um dos componentes 
mais importantes na atenção aos cuidados de saúde de pessoas 
idosas. O teste que avalia e monitora o nível de resistência 
aeróbia de idosos saudáveis e prediz o grau de morbidade e 
mortalidade de pacientes que apresentam distúrbios cardio-
vasculares e respiratórios é o teste

(A) da performance física.

(B) da caminhada de 6 minutos.

(C) de equilíbrio de Berg.

(D) cronometrado de levantar e ir.

(E) da corrida de vai-e-vem de 20 metros (Teste de Léger).

41. O processo de envelhecimento é acompanhado de uma redu-
ção significativa de massa muscular, fenômeno denominado 
de

(A) osteopenia.

(B) miastenia.

(C) sarcopenia.

(D) miosite.

(E) osteoporose.

42. O comprometimento do sistema nervoso central provoca alte-
rações como distúrbio do tônus muscular e da movimentação, 
que exigem métodos especiais para a reabilitação, além da 
cinesioterapia clássica. O método que preconiza a inibição 
prévia dos reflexos primitivos e de padrões patológicos e a fa-
cilitação dos padrões normais (binômio facilitação-inibição), 
por meio de pontos-chave de controle proximais, que são 
pescoço, coluna, cintura escapular e pélvica, é

(A) Bobath.

(B) Phelps.

(C) Rood.

(D) Temple-Fay.

(E) Kabat.

43. Pequenos acidentes vasculares de massa encefálica (menor 
que 1,5 cm), secundário a uma doença de pequenos vasos, 
que recebem essa denominação em virtude de sua aparência 
de lua crescente. São comuns no putame, nos demais núcleos 
da base, no tálamo e na cápsula interna. O paciente poderá 
apresentar hemiparesia motora pura, síndrome sensitiva pura, 
hemiparesia, ataxia, síndrome de disartria-mão torpe ou sín-
drome sensitivo-motora. Esse acidente vascular é denominado

(A) ataque isquêmico transitório.

(B) acidente vascular hemorrágico.

(C) ruptura de aneurisma.

(D) infarto agudo do miocárdio.

(E) infarto lacunar.

44. O estudo de como o indivíduo adquire, modifica e retém 
padrões de memória motora, de modo que esses programas 
possam ser utilizados, reutilizados e modificados durante 
atividades funcionais é chamado de

(A) controle motor.

(B) aprendizado motor.

(C) neuroplasticidade.

(D) comportamento motor inato.

(E) coordenação.

45. O uso de técnica eletroterápica apropriada para o paciente com 
hemiparesia pós-acidente vascular encefálico é um compo-
nente do programa fisioterapêutico para se obter a contração 
do músculo supra-espinhal ou a porção posterior do músculo 
deltoide. A técnica eletroterápica recomendada é denominada

(A) estimulação elétrica muscular.

(B) ondas curtas.

(C) micro-ondas.

(D) galvânica.

(E) neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS).
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46. As atividades funcionais esperadas para pacientes com lesão 
medular em L2 são:

(A) rola, senta, veste-se, arruma-se, possui equilíbrio sentado, 
realiza transferência de cadeira de rodas para o carro, 
inclina o corpo para frente para alívio das pressões.

(B) deambula com órtese joelho-tornozelo-pé. Pode não 
necessitar de dispositivo de assistência. Independência 
para todas as atividades.

(C) deambula sem uso de órteses ou dispositivo de assistência 
para membros inferiores. Independência para todas as 
atividades funcionais.

(D) deambula com órtese joelho-tornozelo-pé ou órtese re-
cíproca para marcha e utiliza dispositivos de assistência 
para exercícios. Independência modificada para todas as 
atividades funcionais.

(E) rola, senta-se, arruma-se, desliza sobre a cama, equilibra-
se na posição sentada com pernas estendidas ou flexio-
nadas. Faz alívio de pressões inclinando-se para frente. 
Dirige carro com dispositivo de assistência.

47. A lesão nervosa que envolve o plexo braquial inferior, decor-
rente da compressão ou do estiramento das raízes nervosas 
(C8 – T1) que apresentam sinais de atrofia e fraqueza nos 
músculos do antebraço, da mão e do tríceps, resultando em 
uma mão não-funcional, com perda sensitiva na face ulnar 
do antebraço e da mão, é denominada

(A) paralisia de Erb-Duchene.

(B) paralisia do nervo espinhal acessório.

(C) paralisia de Klumpke.

(D) sinal de cascata.

(E) síndrome de Clarke.

48. Apraxia é um comprometimento adquirido na realização de 
movimentos objetivos e pode desenvolver-se após acidente 
vascular cerebral. Na apraxia de ideação, o paciente

(A) pode conhecer e lembrar-se da ação planejada, mas não 
consegue executá-la com nenhuma das mãos.

(B) é incapaz de realizar uma habilidade já aprendida com 
os membros, ou seja, incordenação que não pode ser 
atribuída a paresia, ataxia ou perda sensorial.

(C) é incapaz de realizar movimentos faciais segundo um 
comando.

(D) é incapaz de manter uma ação física, geralmente identifi-
cada quando o paciente não consegue fechar os olhos ou 
elevar o membro superior não afetado por 20 segundos 
ou mais.

(E) falha na construção ou formulação de uma ação, seja 
espontânea ou por comando.

49. A reabilitação do paciente queimado inicia-se no primeiro dia 
da admissão no hospital ou dentro de 24 horas. O tratamento 
fisoterapêutico típico na internação deve envolver

(A) prescrição de órteses e próteses quando necessário.

(B) posicionamento no leito, transferências e exercícios de 
amplitude de movimento.

(C) massagem na pele cicatrizada para afrouxar o tecido 
cicatricial e dessensibilizar a pele.

(D) posicionamento no leito e programa de fortalecimento 
individualizado para mononeuropatias.

(E) exercícios de amplitude de movimento e uso de vestes 
compressivas para controlar as cicatrizes.

50. A reabilitação física tornou-se primordial na recuperação da 
paciente que é submetida à mastectomia. A fase que abrange 
alongamento da musculatura cervical, da cintura escapular e 
dos membros superiores associados a padrões respiratórios; 
treinamento de força com até 2 kg e exercícios isométricos 
após restauração completa da amplitude de movimento é:

(A) pré-operatório.

(B) pós-operatório imediato.

(C) pós-operatório, somente na presença de linfedema de 
membros superiores.

(D) pós-operatório tardio.

(E) 1 dia antes da realização da cirurgia.

51. A classificação da pelve feminina é feita de acordo com os 
diferentes tipos morfológicos. Quando a abertura superior da 
pelve apresenta forma ligeiramente oval, em que o diâmetro 
transverso se sobrepõe ao ântero-posterior, é classificada de 
bacia

(A) androide.

(B) antropoide.

(C) platipeloide.

(D) glenoide.

(E) ginecoide.

52. Quando o platô sacral bascula para frente e para baixo, as 
asas ilíacas se aproximam da linha média, a ponta do sacro 
bascula para cima e para trás, os ísquios se afastam da linha 
média. Esse movimento recebe o nome de

(A) nutação.

(B) contranutação.

(C) conjugata diagonalis.

(D) deflexão.

(E) insinuação.
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53. Algumas técnicas de reexpansão pulmonar são utilizadas 
pela fisioterapia para prevenir complicações respiratórias 
em pacientes acima de 65 anos. A técnica de reexpansão que 
consiste em inspirações nasais curtas e sucessivas até atingir 
alta porcentagem de capacidade inspiratória e da capacidade 
pulmonar total sem realizar apneia pós-inspiratória, executa-
se a expiração pela boca até a capacidade residual funcional, 
é denominada exercícios respiratórios

(A) com expiração abreviada.

(B) com inspiração máxima sustentada.

(C) com suspiros inspiratórios.

(D) com inspiração fracionada.

(E) diafragmáticos.

54. Os principais fatores que provocam a retinopatia da prema-
turidade são:

(A) vascularização incompleta da retina em crianças nasci-
das a termo e diminuição da PAO2. (pressão parcial de 
oxigênio no gás alveolar).

(B) vascularização incompleta da retina em crianças pré-
termo e aumento da PaO2.(pressão parcial de oxigênio 
no sangue arterial).

(C) vascularização incompleta da retina em crianças pós-
termo e diminuição da PaCO2.(pressão parcial de dióxido 
de carbono no sangue arterial).

(D) vascularização incompleta da retina em crianças a termo 
e aumento da PACO2.(pressão parcial de dióxido de 
carbono no gás alveolar).

(E) vascularização incompleta da retina em crianças pré-
termo e aumento da ETCO2.(pressão parcial de dióxido 
de carbono expirado).

55. A relação PaO2/FiO2 é um índice de oxigenação muito utiliza-
do durante a ventilação mecânica. Um paciente que apresenta 
gasometria arterial com os parâmetros PaO2 = 55 mmHg e 
FiO2 = 0,3 apresenta uma relação PaO2/FiO2 igual a

(A) 183,3 e a troca gasosa está normal.

(B) 16,5 e a troca gasosa está normal.

(C) 16,5 e a troca gasosa está alterada.

(D) 183,3 e a troca gasosa está alterada.

(E) 54,7 e a troca gasosa correlaciona-se com a fração Shunt.

56. Os critérios para extubação relacionados à função pulmonar 
para capacidade vital, volume minuto exalado, complacência 
do sistema respiratório, frequência respiratória e índice de 
Tobin são:
(A) capacidade vital >10 mL/kg de peso ideal; volume minuto 

exalado <10 L/min; complacência do sistema respiratório 
> 25 ml/cmH2O; frequência respiratória < 35 incursões 
por minuto e índice de Tobin < 105.

(B) capacidade vital <10 mL/kg de peso ideal; volume minuto 
exalado >10 L/min; complacência do sistema respiratório 
< a 25 ml/cmH2O; frequência respiratória = 35 incursões 
por minuto e índice de Tobin < 100.

(C) capacidade vital entre 5 e 8 mL/kg de peso ideal; volu-
me minuto exalado >2 L/min; complacência do sistema 
respiratório < 3 ml/cmH2O; frequência respiratória entre 
10 e 20 incursões por minuto e índice de Tobin < 12.

(D) capacidade vital = 4 mL/kg de peso ideal; volume minuto 
exalado = 3 L/min; complacência do sistema respiratório 
= 12 ml/cmH2O; frequência respiratória = 10 incursões 
por minuto e índice de Tobin > 105.

(E) capacidade vital >35 mL/kg de peso ideal; volume minuto 
exalado <40 L/min; complacência do sistema respiratório 
> a 80 ml/cmH2O; frequência respiratória < 10 incursões 
por minuto e índice de Tobin < 155.

57. São resultados de uma gasometria arterial: pH = 7,32; PaCO2 
= 50 mmHg; HCO3 = 33mEq/mL. O paciente com a presente 
gasometria apresenta
(A) acidose metabólica.
(B) acidose respiratória.
(C) alcalose metabólica.
(D) alcalose respiratória.
(E) estado ácido-básico normal.

58. Antes de iniciar um programa de reabilitação cardiovascular, 
os pacientes devem passar por avaliações cardiorrespiratórias, 
cujos resultados fornecem informações sobre suas respecti-
vas condições clínico-funcionais. O teste de caminhada de 
6 minutos (TC6MIN) e o Teste de Paschoal são utilizados 
por fisioterapeutas para avaliar a capacidade funcional dos 
pacientes. A(s) principal(is) diferença(s) entre os dois testes 
citados é (são):
(A) com relação ao tempo de execução, no Teste de Paschoal 

o tempo percorrido é de 12 minutos.
(B) no teste de Paschoal há necessidade do controle dos 

batimentos cardíacos, para se determinar uma provável 
intensidade de esforço a ser atingida. Para validação 
do teste de caminhada de 6 minutos (TC6MIN) não há 
necessidade desse parâmetro.

(C) no teste de caminhada de 6 minutos (TC6MIN), este será 
invalidado se a pessoa não atingir um mínimo de 2000 m 
de distância, já no teste de Paschoal, qualquer distância 
será considerada.

(D) dependendo da distância percorrida, o Teste de Paschoal 
já apresenta uma proposta de recondicionamento aeróbio 
adequado à pessoa avaliada, o que não ocorre com o teste 
de caminhada de 6 minutos (TC6MIN).

(E) O incentivo para o paciente realizar o teste de Paschoal 
deve acontecer com maior ênfase, já que a distância é 
maior.
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59. Algumas doenças podem alterar o padrão respiratório normal 
tornando-o patológico, como a respiração de Cheyne-Stockes, 
que é caracterizada

(A) pela alternância entre a contribuição do diafragma e os 
músculos acessórios durante o trabalho inspiratório.

(B) por respiração periódica com alteração crescente e de-
crescente da amplitude respiratória (aumento do volume 
corrente) com intervalos de apneia e hipopneia.

(C) pelo padrão anormal de recrutamento dos músculos ins-
piratórios, favorecendo o aparecimento de um intervalo 
de tempo entre os movimentos do tórax e do abdome.

(D) pela depressão abdominal e ampliação do deslocamento 
do tórax superior durante a inspiração, devido à grande 
ativação dos músculos acessórios inspiratórios.

(E) por respiração rápida e profunda, com a ventilação por 
minuto alta.

60. A ventilação com relação inversa é uma ventilação por pressão 
positiva, em que o tempo inspiratório iguala-se ou é maior 
que o tempo expiratório, utilizada basicamente na Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) para melhorar a 
oxigenação. Os modos para instituir a ventilação com relação 
inversa são:
 I. Ventilação ciclada por volume com baixos fluxos. O fluxo 

é inversamente proporcional ao tempo inspiratório.
 II. Ventilação ciclada por volume com fluxo inspiratório rá-

pido e pausa inspiratória. No período de pausa os pulmões 
permanecem insuflados na ausência de fluxo.

 III. Ventilação ciclada por pressão com tempo inspiratório 
ajustado a um nível desejado, onde se faz o ajuste da 
pressão necessária para abrir os alvéolos colapsados.

Dentre os tópicos elencados, assinale o(s) que está(ao) 
correto(s).

(A) Somente o tópico I.

(B) Somente o tópico III.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) I, II e III.




