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1ª Parte – Português  

 

Obeserve a tirinha abaixo e tome-a como referência para 
responder as questões 01 e 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Assinale a proposição inadequada conforme leitura da 

tirinha proposta. 
 

a)  Empregou-se, no primeiro quadrinho, o termo 
aonde e não o termo onde, uma vez que a idéia 
era indicar o movimento de saída sugerido pela 
ação verbal. 

b)  O termo zefir usado por Calvin no texto significa 
tecido fino usado na confecção de roupas leves, 
o que justifica a comparação feita pelo garoto 
com as peripercias do mesmo. 

c)  O termo intentos aparece no terceiro quadrinho e 
pode ser entendido como algo que remete a 
capacidade de ter atenção a algo. 

d)  Na frase “Aonde vais tu, delinquente infante?”, os 
termo infante funciona como adjetivo do termo 
delinquente. 

e)  Ostentar, termo que aparece no segundo 

quadrinho, significa exibir. 
 

02. No último quadrinho, Calvin pergunta se não há 

nenhum seriado policial em que as pessoas falem como 
“gente de verdade”. Pensando nisso, julque as premissas. 
 

I. A fala de Calvin nos remete à discussão que 
relaciona variedades linguisticas e norma culta 
padrão. 

II. Segundo o garoto, a linguagem de “gente normal” 
seria a linguagem falada por ele e sua mãe nos 
três primeiros quadrinhos. Isso explica o 
estranhamento dele em relação a lingugem do 
programa que ele e sua mãe assistiam. 

III. Os três primeiros quadrinhos não passaram da 
imaginação de Calvin, instigada pela linguagem 
do filme policial a que o garoto assistia. 

IV. Refletindo a linguagem do programa e 
imaginando como seria a sua aplicabilidade no 
cotidiano de sua casa, Calvin chega a conclusão 
de que a norma culta, socialmente representativa 
das camadas mais favorecidas, não faria muito 
sentido no seu dia-a-dia. Ele a considera uma 
linguagem fora da sua realidade. 
 

a) Apenas I é falsa. 
b) Apenas II é falsa. 
c) Apenas III é falsa. 
d) Apenas IV é falsa. 
e) Todas são verdadeiras. 

 

Observe a imagem seguinte e use-a como mote para 
responder as questões 03 e 04: 

 

 
 

03. Analisando o texto acima não é possível afirmar que: 

 
a) O objetivo da mensagem é persuadir o 

destinatário, influenciando-o. 
b) A linguagem utilizada é expressão típica da 

propaganda e evidencia a função conativa da 
linguagem. 

c) Há no texto, expressões linguísticas com formas 
vebais no imperativo, característica comum em 
textos publicitários. 

d)  O texto faz uso predoninante da função 
referencial da linguagem, usada com o objetivo de 
enfatizar a transmissão da informação. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 

04. Julgue as proposições como verdadeiras ou falsas, 

segundo a propaganda. 
 

I. O uso do duplo sentido na frase cria implícitos 
que vão sugerir uma informação subliminar, 
embora aparentemente diga outra. 

II. Textos publicitários recorrem comumente ao uso 
conotativo da linguagem para criar efeitos se de 
sentidos específicos e alcançarem seu principal 
objetivo: persuadir. 

III. O emprego conitativo da linguagem fundamenta-
se no processo de metaforização a partir do termo 
borracha. 

 
a) V, V, V. 
b) V, V, F. 
c) V, F, V. 
d) F, F, V. 
e) F, F, F. 

 
05. “Pelo seu grau de expressividade e pela força de 
evocação de diferentes sensações, é um recurso 
expressivo importante para a literatura, particularmente 
para a poesia.” 

 
Qual das alternativas abaixo contém exemplos e 
identificação da figura de linguagem conceituada no texto 
acima. 

 
a) “(...) estou mentindo ainda que lá se possa de 

manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve 
aquele branco sabor de alvorada” – sinestesia. 

b) “Verdade á que, ao lado dessas faltas, coube-me 
a boa fortuna de não comprar o pão com o suor 
do meu rosto” – sinédoque. 
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c) “(...) Sou um mulato nato 
No sentido lato 
Mulato democrático do litoral.” – assonância. 

d) “Fomos ver o rio. E pouco andamos, porque já 
estava entrando pelas estrebarias. O marizeiro 
que ficava embaixo, a correnteza corria por cima 
dele. Era um mar d’água roncando.” – anacoluto. 

e) “Vi, claramente visto, o lume vivo 
Que a marítima gente tem por santo, 
Em tempo de tormenta e vento esquivo,  
De tempestade escura e triste pranto.” – 
pleonasmo. 

 
06. “(...) Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no 
céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia 
chover. Bem. A caatinga ressuscitaria, a semente do gado 
voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela 
fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam 
a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam no 
chiqueiro das cabras, Sinhá Vitória vestiria saias de 
ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a 
caatinga ficaria toda verde.” 

Ramos, Graciliano. Vidas Secas. 

 
Sobre o fragmento de texto acima, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) O verbo ressuscitaria refere-se a um fato futuro, 

que pode ocorrer ou não, relacionado a um fato 
presente. 

b) Em “...Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens 
vistosas.”,  o verbo está conjugado no futuro do 

pretérito imperfeito do indicativo. 
c) A realização dos prognósticos de Fabiano está 

condicionada à ocorrência efetiva da chuva 
anunciada pelo halo leitoso que cobre a lua. Isso é 
percebido no emprego dos verbos no futuro do 
pretérito. 

d) Todos os verbos estão conjugados no futuro do 
presente. 

e) Todas as alternativas são falsas. 
 

07. Reproduziu-se, a seguir, um texto em que Millôr 

Fernandes alterou as funções sintáticas das formas 
lingüísticas, gerando um efeito de incoerência. Usando as 
mesmas palavras, no contexto morfossintático adequado, 
que alternativa recupera o sentido do texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Um menino acaba de presentear a Sra. Alonso 
Santos com um rebento na conhecida praça da 
decoradora. O estado da cegonha é satisfatório e 
o da progenitora também. 

b)  Uma conhecida cegonha da praça acaba de 
presentear a decoradora Sra. Alonso Santos com 
um rebento. O estado do menino é satisfatório e 
o da progenitora também. 

c)  Uma conhecida decoradora desta praça acaba 
de presentear a Sra. Alonso Santos com uma 
cegonha e um rebento. O estado da progenitora 
é satisfatório e do menino também. 

d)  A Sra. Alonso Santos acaba de presentear uma 
conhecida decoradora desta praça com um 
rebento da cegonha. O estado do menino é 
satisfatório e do menino também. 

e) A cegonha acaba de presentear a Sra. Alonso 
Santos, conhecida decoradora desta praça, com 
um rebento. O estado da progenitora é 
satisfatório e do menino também. 

 
 
O texto a seguir servirá de base para responder as 
questões 08, 09 e 10. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabe o Português? 
 (...) temos muitos modos. Mas não só 
modos de boa educação, daqueles que sua mãe 
lhe aconselha a mostrar às visitas; e sim modos 
verbais. Dispomos de três, cada qual 
subdividido em tempos: indicativo subjuntivo e 
imperativo – o menos usado e mais legal. Ou 
você não acharia o máximo dizer “faze tu!” 
quando seu irmão pede alguma coisa? 
  Mas vamos nos ater ao indicativo, que 
exprime algo certo. Nele, conjugamos em seis 
tempos: presente (ok), pretérito perfeito (que 
não trata necessariamente de um passado 
maculado), pretérito imperfeito (tampouco se 
refere a uma biografia certinha), pretérito mais-
que-perfeito (mania de grandeza!), futuro do 
presente (eu pensava “mas, afinal, isto é futuro 
ou presente?”) e, pasme, futuro do pretérito (que 
embananou de vez minha cabeça ginasial). 
 Portanto, irmão em língua, 
conjuguemos. Eu conjugo, tu conjugas, ele 
conjuga. Nós conjugamos, vós conjugais, eles 
conjugam. Fácil, pois trata-se de um verbo 
regular de primeira conjugação. É só trocar por 
qualquer outra ação terminada em -ar e copiar 
os finais: eu copio, tu copias, ele copia. Nós 
copiamos, vós copiais, eles copiam. 
 A não ser que o verbo em questão seja 
irregular. Alguns nem chegam a mudar tanto, 
mas outros só podem estar de sacanagem. 
Como o verbo ir. Tão pequeno e tão feroz, o 
danado é uma anomalia. Literalmente, ir é um 
verbo anômalo, ou seja, tem mais de um radical 
quando conjugado. Vejamos, em rápido passeio 
pelos tempos: eu vou, eu ia, eu fui, eu fora, eu 
irei, eu iria. Que vá você. Se eu fosse. Quando 
eu for. Não vás. Ou vá, você é quem sabe! Já 
podia ter ido. Eu tô indo. E pensar que 
chegamos na escola já intuiando boa parte 
disso. 
 Por isso é que eu digo: Português é 
para os fortes. 
 

PASSOS, Clarissa.Garotas que dizem ni.(fragmento) 
disponível em: 

http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.p
hp> 

Nascimento 
 Um rebento da Sra. Alonso Santos acaba de 
presentear a cegonha, conhecida praça desta 
decoradora. O estado do satisfatório é menino e 
também progenitora. 

PAULILLO, Maria Célia. Literatura comentada; Millôr 
Fernandes. São Paulo: Abril Educação, 1908.p. 52. 




http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.php
http://www.garotasquedizemni.com/archives/001504.php
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08. O texto trata: 

 
I. Da dificuldade existente, na língua portuguesa, no 

aprendizado dos verbos e das noções a eles 
associadas. 

II. Ao tratar de verbos regulares e irregulares a 
autora destaca que estes oferecem menor 
dificuldade que aqueles no que se refere a 
conjugação. 

III. O imperativo seria o modo mais “legal” dada a sua 
facilidade de conjugação. 

IV. Do ponto de vista gramatical, todos os verbos são 
fáceis de se conjugar quando se tem o 
conhecimento sobre o assunto.  

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas III é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
09. Algumas das formas do verbo ir identificam-se com 

outras formas do verbo ser, conforme percebemos em: 
 

a) Eu sou, tu foras. 
b) Se eu fosse, quando eu for. 
c) Eu fora, eu irei. 
d) Eu sou, tu es. 
e) Eu tô indo, não vás. 

 
10. Do ponto de vista gramatical, o que determina a 

ocorrência da identidade formal entre esses dois verbos é: 
 

a) Nada, pois não há similitudes. 
b) O contexto de aplicação dos verbos. 
c) A similaridade entre radiais e terminações dos 

dois verbos. 
d) A pessoa gramatical na qual o verbo é conjugado. 
e) Nenhuma das opções. 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS    

 
 
11. Referente a esquistossomose é INCORRETO afirmar: 

 
a) A esquistossomose mansônica tem ampla 

distribuição geográfica no Brasil, com maior 
intensidade de transmissão na região Nordeste do 
país e norte de Minas Gerais.  

b) Nos últimos 20 anos o percentual de positividade 
detectado em inquéritos coproscópicos realizados 
inicialmente pelo Ministério da Saúde e mais 
recentemente pelas Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, tem se situado entre 5,5 a 
11,6% da população examinada.  

c) Observam-se variações anuais na positividade, 
em função da heterogenidade das áreas que são 
submetidas aos inquéritos em cada Estado. 
Dentre os Estados destacam-se Alagoas, 
Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Minas 
Gerais, com os maiores percentuais. Nos Estados 
de maior percentual de positividade, também tem 
sido registrados os maiores coeficientes de 
mortalidade e proporção de internações por 
esquistossomose. A tendência histórica para 
estes indicadores aponta para uma redução na 
morbidade e mortalidade por formas graves pela 
doença, para o país como um todo. Entretanto, 
nas áreas endêmicas da região Nordeste do 

Brasil, a ocorrência da forma hepato-esplênica, 
que pode levar ao óbito por hemorragia digestiva, 
ainda representa um importante problema de 
saúde. 

d) A ampliação da oferta de abastecimento e 
esgotamento sanitário, tem contribuído para a 
melhoria dos indicadores da esquistossomose. A 
utilização de critérios epidemiológicos para 
seleção de municípios elegíveis para aplicação de 
recursos para saneamento pela FUNASA, 
contribui para redução na transmissão da 
esquistossomose. Por outro lado, a maior 
disponibilidade de assistência médica e adoção 
de tratamento específico tem contribuído para a 
redução dos indicadores de morbidade e 
mortalidade.  

e) Desde meados da década de 1990 tem sido 
desenvolvido um programa de controle da 
esquistossomose no país, baseado na realização 
de inquéritos coproscópicos e tratamento de 
portadores e, em menor escala, ações de 
saneamento, tratamento de criadouros e 
educação em saúde.  

 
12. Sobre DST e o Sistema Único de Saúde (SUS) é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A pactuação entre os três níveis de governo 
estabelece que a aquisição dos medicamentos 
para as DST é de responsabilidade dos estados e 
municípios, e a aquisição de preservativos é 
compartilhada, sendo de 80% de 
responsabilidade do nível federal nas regiões sul 
e sudeste e de 90% nas regiões norte, nordeste e 
centro-oeste. Porém esta pactuação vem sendo 
cumprida com dificuldades. 

b) Pouco se valoriza a prevenção especificamente 
dirigida ao controle das DST (educação em 
saúde, disseminação da informação para 
reconhecimento de sinais e sintomas, busca 
precoce por assistência, convocação de 
parceiros, campanha em mídia, etc). Há ênfase 
no diagnóstico etiológico, pouco se conhece o 
manejo sindrômico e os profissionais capacitados 
são insuficientes. 

c) Apesar dos avanços na atenção básica nos 
últimos anos, muitas unidades de saúde têm 
restrita capacidade resolutiva e trabalham com 
agendamento de consultas, destinando pouco ou 
nenhum espaço para atendimento à demanda 
espontânea, não reconhecendo a DST 
sintomática como uma emergência. Isso restringe 
a acessibilidade aos serviços, levando os homens 
portadores de DST a continuar procurando 
prontos socorros, farmácias, curandeiros ou auto-
medicação. As mulheres, frequentemente 
assintomáticas, não são rastreadas ou orientadas 
no seu atendimento ginecológico. 

d) Pela sua magnitude, transcendência, 
vulnerabilidade às ações e factibilidade de 
controle, as DST devem ser priorizadas. A 
assistência às DST deve ser realizada de forma 
integrada pelo Programa de Saúde da Família, 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serviços de 
referência regionalizados. O primeiro, pelas suas 
caracterísitcas, devem exercer um papel 
fundamental no tratamento adequado e 
seguimento clínico, enquanto as UBS e os últimos 
podem facilitar o acesso ao cuidado e a busca de 
parceiros sexuais. 
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e) Deve haver participação e controle de ações 
pelas organizações da sociedade civil no acesso 
aos serviços, no cumprimento da pactuação para 
aquisição de medicamentos, na disponibilização 
de insumos laboratoriais, na disponibilidade de 
preservativos e outros insumos. 

 
13. Referente ao Aconselhamento ao paciente com DST 

em nível de atenção básica é INCORRETO afirmar: 
 

a) Aconselhamento é um diálogo baseado em uma 
relação de confiança que visa proporcionar à 
pessoa condições para que avalie seus próprios 
riscos, tome decisões e encontre maneiras 
realistas de enfrentar seus problemas 
relacionados às DST/HIV/ Aids.  

b) É um instrumento importante para a quebra na 
cadeia de transmissão das DST porque auxilia o 
cliente a compreender a relação existente entre o 
seu comportamento e o problema de saúde que 
está apresentando e a reconhecer os recursos 
que tem para cuidar da sua saúde e evitar novas 
infecções. 

c) Implica na participação passiva do cliente no 
processo terapêutico e na promoção de um 
diálogo no qual a mensagem do profissional é 
contextualizada pelas características e vivências 
do primeiro e o sucesso depende da qualidade da 
interação, da troca entre ambos. 

d) Há necessidade de conversar sobre aspectos da 
intimidade do indivíduo, como suas práticas 
sexuais, a dinâmica de seus relacionamentos, 
fidelidade própria e dos parceiros, violência e 
coerção sexual. Deve-se procurar entender as 
idéias do indivíduo a respeito de riscos, doença e 
saúde.  

e) O cliente deverá ser visto como um todo, incluindo 
sentimentos, crenças, valores, determinantes das 
práticas de risco e atitudes (adesão) diante do 
tratamento prescrito. Preconceito, juízos de valor 
e imposição de condutas deverão ser evitados, e 
o diálogo franco deve ser garantido. Caso 
contrário, pode ocorrer omissão de informações 
necessárias para avaliar a real gravidade da 
doença ou, por outro lado, 
superdimensionamento. 

 
14. Referente ao SUS é INCORRETO afirmar: 

 
a) O Sistema Único de Saúde vem passando, desde 

a sua instituição pela Lei Orgânica da Saúde em 
1990, por importantes mudanças, principalmente 
em razão do processo de descentralização das 
responsabilidades, das atribuições e dos recursos 
para estados e municípios. 

b) A nova concepção do sistema de saúde, 
descentralizado e administrado 
democraticamente, com a participação da 
sociedade organizada, prevê mudanças 
significativas nas relações de poder político e na 
distribuição de responsabilidades entre o Estado 
e a sociedade, e entre as distintas esferas de 
governo – nacional, estadual e municipal –, 
cabendo aos gestores setoriais papel fundamental 
na concretização dos princípios e das diretrizes 
da reforma sanitária brasileira. 

c) O processo de descentralização em saúde no 
Brasil envolve apenas a transferência de serviços. 

 

d) Os gestores do SUS são os representantes de 
cada esfera de governo designados para o 
desenvolvimento das funções do Executivo na 
saúde: no âmbito nacional, o Ministro da Saúde; 
no âmbito estadual, o Secretário de Estado da 
Saúde; e no municipal, o Secretário Municipal de 
Saúde. 

e) A atuação do gestor do SUS se efetiva por meio 
do exercício das funções gestoras na saúde. As 
funções gestoras podem ser definidas como “um 
conjunto articulado de saberes e práticas de 
gestão, necessários para a implementação de 
políticas na área da saúde”. 

 
15. A Lei Orgânica da Saúde estabelece em seu artigo 15 

as atribuições comuns das três esferas de governo, de 
forma bastante genérica e abrangendo vários campos de 
atuação (BRASIL, 1990). São definidas como atribuições 
comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, em seu âmbito administrativo, EXCETO: 
 

a) Definir as instâncias e os mecanismos de 
controle, de avaliação e de fiscalização das ações 
e dos serviços de saúde. 

b) Administrar os recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada semestre, à 
saúde. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde 
da população e as condições ambientais. 

d) Organizar e coordenar o sistema de informação 
em saúde. 

e) Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição, 
saneamento básico e saúde do trabalhador. 

 
16. Referente a planejamento do SUS é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) No planejamento normativo são considerados, 
principalmente os aspectos técnicos, ou seja, os 
recursos humanos, materiais e financeiros que 
poderão ser utilizados na oferta de serviços ou no 
atendimento das demandas por atenção à saúde. 
Por este motivo, mesmo considerando a realidade 
de saúde local, este tipo de planejamento procura 
ajustar as necessidades existentes à capacidade 
técnica que se tem para atendê-las. Em certos 
casos, isso pode limitar o tipo de ação a ser 
desenvolvida ou até mesmo o seu impacto na 
melhoria da situação de saúde. 

b) Já no planejamento estratégico, são os aspectos 
políticos que são destacados, uma vez que eles 
poderão interferir mais diretamente na execução 
das ações planejadas. Isso vai fazer com que se 
precise identificar os diversos setores, grupos ou 
lideranças envolvidas na prática dos serviços para 
que se conheça o grau de apoio ou rejeição às 
propostas definidas no plano de ação: Dessa 
forma, passa a ser considerado não só o quê e o 
como fazer, mas, ainda, o porque fazer. As 
possibilidades de atuação dependem mais dos 
aspectos políticos do que da disponibilidade de 
recursos, sejam eles materiais, humanos ou 
financeiros. 

c) O diagnóstico é uma importante etapa do 
planejamento porque é através dele que se faz o 
levantamento dos problemas de saúde de uma 
determinada população, bem como daqueles 
relacionados à organização e funcionamento dos 
serviços de saúde. A partir deste levantamento, 
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então, é possível definir que tipos de ações serão 
necessários para resolver os problemas e 
melhorar a saúde da comunidade.  

d) Os tipos de ações e como estas ações serão 
realizadas, bem com as respectivas metas a 
serem alcançadas, por exemplo, quantas 
consultas serão oferecidas à população, quantos 
leitos o hospital vai manter para atender às 
necessidades, quantas crianças deverão ser 
vacinadas, quantas gestantes serão atendidas 
durante a gravidez, etc., deverão estar descritas 
nos Planos de Saúde.  

e) O planejamento deve ser feito levando-se em 
consideração o volume de recursos disponíveis, 
que deverão estar nos Planos de Saúde dos 
municípios e dos estados. 

 
17. Referente ao nível de alta complexidade é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Alta complexidade é o conjunto de procedimentos 
que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia 
e alto custo, objetivando propiciar à população 
acesso a serviços qualificados, integrando-os aos 
demais níveis de atenção à saúde (atenção 
básica e de média complexidade).  

b) Algumas das principais áreas que compõem a alta 
complexidade do SUS, e que estão organizadas 
em “redes”, são:  assistência ao paciente portador 
de doença renal crônica (por meio dos 
procedimentos de diálise); assistência ao paciente 
oncológico; cirurgia cardiovascular; cirurgia 
vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; 
procedimentos da cardiologia intervencionista; 
procedimentos endovasculares extracardíacos; 
laboratório de eletrofisiologia; e outros. 

c) Os procedimentos da alta complexidade 
encontram-se relacionados na tabela do SUS, em 
sua maioria no Sistema de Informação Hospitalar 
do SUS, e estão também no Sistema de 
Informações Ambulatorial em pequena 
quantidade, mas com impacto financeiro 
extremamente alto, como é o caso dos 
procedimentos de diálise, da quimioterapia, da 
radioterapia e da hemoterapia.  

d) No credenciamento das áreas mencionadas, o 
gestor municipal do SUS, ciente da real 
necessidade do serviço de alta complexidade em 
seu território, deverá consultar as normas 
vigentes e definir a possibilidade de 
credenciamento, levando em conta a população a 
ser atendida, a demanda reprimida, os 
mecanismos de acesso com os fluxos de 
referência e contra-referência e a capacidade 
técnica e operacional dos serviços a serem 
implantados. 

e) Aprovada a necessidade do credenciamento, a 
secretaria municipal de Saúde, em gestão plena, 
deverá montar um processo de solicitação, 
documentado com manifestação expressa, 
firmada pelo secretário da Saúde, em relação ao 
credenciamento e parecer do gestor municipal do 
SUS, que será responsável pela integração dos 
serviços à rede estadual e à definição dos fluxos 
de referência e contra-referência dos pacientes. 
Nos casos dos municípios não-habilitados em 
gestão plena, o credenciamento se dá por 
iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).  

 

18. A atenção integral às urgências deve ser implementada 

a partir dos seguintes componentes fundamentais: 
 

a) Adoção de estratégias promocionais de qualidade 
de vida, buscando identificar os determinantes e 
condicionantes das urgências e por meio de 
ações intersetoriais de responsabilidade pública, 
sem excluir as responsabilidades de toda a 
sociedade. 

b) Organização de redes loco-regionais de atenção 
integral às urgências, enquanto elos da cadeia de 
manutenção da vida, tecendo-as em seus 
diversos componentes: componente pré-
hospitalar fixo, componente pré-hospitalar móvel, 
componente hospitalar, componente pós-
hospitalar. 

c) Instalação e operação das centrais de regulação 
médica das urgências integradas ao Complexo 
Regulador da Atenção no SUS. 

d) Capacitação e educação continuada das equipes 
de saúde de todos os âmbitos da atenção, a partir 
de um enfoque estratégico promocional, 
abarcando toda a gestão e atenção pré-hospitalar 
fixa e móvel, hospitalar e pós-hospitalar, 
envolvendo os profissionais de nível superior e os 
de nível técnico, em acordo com as diretrizes do 
SUS e alicerçada nos pólos de educação 
permanente em Saúde, onde devem estar 
estruturados os Núcleos de Educação em 
Urgências (normatizados pela portaria nº 2.048 de 
2002). 

e) Orientação geral segundo os princípios de 
humanização da atenção. Ainda em 2003, foi 
publicada a Portaria nº 1.864, que institui o 
componente pré-hospitalar móvel da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, por meio do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) – 192, estando o serviço em implantação 
em todo o território nacional. 

 
19. Referente a conferências municipais de saúde é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Conferências de saúde - São espaços 
institucionais destinados a analisar os avanços e 
retrocessos do SUS e propor diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde em níveis 
correspondentes. 

b) A Conferência Municipal de Saúde reúne, de 
forma ampla, usuários, trabalhadores, 
prestadores e gestores do SUS, para discutir e 
refletir sobre as condições de saúde da população 
e a gestão do SUS, expressando posições e 
votando questões orientadoras do sistema. 

c) Os municípios devem manter em funcionamento 
um Conselho Municipal de Saúde e realizar as 
conferências municipais de saúde, que possuem 
o papel preponderante de avaliar a situação da 
Saúde e propor diretrizes para a formulação das 
políticas locais de Saúde. Seguindo a orientação 
descentralizadora do SUS, são de suma 
importância, por estarem mais próximas do 
usuário do serviço de saúde. 

d) A Conferência Municipal de Saúde deve ter sua 
organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo Conselho Municipal de Saúde, 
conforme a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 
1990 (art. 2 § 5º d).  
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e) A conferência municipal de Saúde deve se reunir 
pelo menos uma vez a cada dois anos, com a 
participação dos usuários (60%), de 
representantes do governo, dos prestadores de 
serviços e dos trabalhadores de saúde. Deve ser 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 

 
20. Referente aos sistemas de informações SIM e Sinasc é 

INCORRETO afirmar:  
 

a) O número de nascidos vivos é geralmente obtido 
pelo Sistema de Informações sobre Nascidos 
Vivos (Sinasc). Ressalte-se que o Sistema de 
Informação da Atenção Básica (Siab) também 
propicia esse tipo de informação, mas como o 
Sinasc está implantado em todo o País coleta 
mais nascimentos que o Siab – em 2000, por 
exemplo, encontrou quatro vezes mais 
nascimentos que os registrados pelo Siab.  

b) É importante lembrar que o SIM utiliza a 1.ª via da 
DO coletada nos serviços de saúde, para evitar 
perda de informações. Se fosse depender apenas 
dos óbitos registrados em cartórios enfrentaria 
problemas, pois nem todos são registrados. 
Quanto às causas de morte, o SIM fornece 
detalhes porque se baseia nas informações 
constantes na DO.  

c) As informações relativas à causa do óbito são 
exclusivamente preenchidas por médicos e 
revisadas e codificadas pelo mesmo, mediante 
um padrão internacional que garante a 
comparação do perfil de mortalidade por causas 
entre as várias localidades do mundo. Assim 
sendo, o SIM ajuda no melhor conhecimento das 
causas de morte. 

d) Os dados do SIM e do Sinasc são coletados nos 
serviços de saúde, dependendo muito da 
qualidade dos mesmos para que mostrem a 
efetiva realidade da mortalidade infantil. Além 
disso, há outros problemas que provocam 
distorções, como, por exemplo, a existência de 
sepultamentos clandestinos – as pessoas são 
sepultadas sem que as exigências legais tenham 
sido cumpridas, o que implica em sub-registro. 

e) O formulário da DN possui três vias: a primeira 
deve ser encaminhada ou recolhida pela 
secretaria municipal de saúde; a segunda, 
entregue à família, que a levará ao cartório para o 
pertinente registro de nascimento; a terceira, deve 
ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde 
responsável pelo parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos       

 
 
21. Referente à avaliação da flexibilidade é INCORRETO 

afirmar: 
  

a) Esta qualidade física que pode ser definida como a 
amplitude de movimento em determinada 
articulação, apresenta relevante papel para 
obtenção de níveis satisfatórios de saúde e aptidão 
física. Esta qualidade física pode ter implicações 
na reabilitação terapêutica ou profilática de casos 
diversos como lombalgias, dismenorréias e 
tensões neuromusculares, bem como na 
manutenção de níveis de condicionamento 
necessários à vida cotidiana.  

b) Indivíduos que exibem melhores níveis de 
flexibilidade são menos suscetíveis a lesões 
quando submetidos a esforços intensos e 
geralmente apresentam menor incidência de 
problemas ósteo-mio-articulares. Altos níveis de 
flexibilidade nas regiões do tronco e quadril estão 
relacionados a problemas de ordem postural.  

c) Os músculos, tendões, ligamentos e tecidos 
conectivos tendem a melhorar sua propriedade de 
elasticidade mediante programas regulares de 
atividade física que englobam exercícios de 
alongamento. Isso sugere que os efeitos positivos 
provenientes de uma boa flexibilidade incidem 
diretamente na eficiência do aparelho locomotor. 
Além disso, verificar-se um maior gasto energético 
quanto menores os níveis de mobilidade articular 
envolvidos em um determinado movimento.  

d) A flexibilidade é específica para cada articulação e 
movimento. Este é o pressuposto básico que deve 
reger os testes que têm por objetivo medir e avaliar 
esta qualidade física. Ao mencionarmos a 
avaliação da flexibilidade ligada à Aptidão Física 
relacionada à saúde, devemos imaginar um teste 
de fácil aplicação e execução que envolva um 
grande grupo de articulações, sabendo ainda que 
a função muscular normal requer uma extensão de 
movimento mantida em todas as articulações. 

e) Segundo ARAÚJO (1987) apud MONTEIRO (2001, 
p.63), os métodos para quantificar a flexibilidade 
podem ser determinados em função da unidade de 
mensuração dos resultados. Neste contexto, o 
autor descreve três categorias básicas de medida. 

 
22. Referente a inspeção da Postura Global da Coluna 

Vertebral, são Exames de Exploração das Articulações 
Periféricas os da(o), EXCETO:  
 

a) Articulação temporomandibulares. 
b) Cintura escapular. 
c) Postura da cabeça e pescoço. 
d) Cotovelos. 
e) Punho e mão.  
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23. A figura representa: 

  
 

a) Processo espinhoso de C7. 
b) Superfícies articulares vertebrais laterais. 
c) Processos transversos das vértebras cervicais.  
d) Processo mastóide. 
e) Protuberância Occipital Externa.  

 
24. Jogo Articular: movimento intervertebral passivo. 

Palpação do movimento intervertebral passivo durante a 
avaliação da amplitude global de movimento de, EXCETO: 
 

a) Inclinação anterior suboccipital. 
b) Inclinação posterior suboccipital. 
c) Inclinação lateral suboccipital. 
d) Rotação suboccipital.  
e) Deslizamento anterior e posterior: C2, C3, C7, T2, 

T3. 
 
25. Referente à articulação ulnoumeral ou troclear é 

CORRETO afirmar: 
 

a) É uma articulação sinovial classificada como uma 
articulação de eixo uniaxial. 

b) Posição de repouso: 35° de supinação e 70° de 
flexão de cotovelo. 

c) Posição de Repouso: cotovelo completamente 
estendido e o antebraço completamente 
supinado. 

d) Posição de aproximação máxima: extensão com 
supinação. 

e) Posição de aproximação máxima: 5° de 
supinação. 

 
26. A figura abaixo representa uma: 

 

  
 

a) Pronação (Ativo Resistido). 
b) Extensão (Ativo Resistido). 
c) Flexão (Ativo Resistido). 
d) Supinação (Ativo Resistido). 
e) Extensão (Passivo Resistido). 

 
 
 

27. Refere-se à capacidade do individuo em manter uma 

posição antigravitacional estável quando em repouso, por 
manter o centro de massa dentro da base de apoio 
disponível. A estabilidade é alcançada gerando-se 
momentos de força sobre as articulações do corpo para 
neutralizar o efeito da gravidade ou qualquer outra 
perturbação em um processo contínuo e dinâmico durante 
a permanência em determinada postura. 
Ele é garantido quando o somatório de todas as forças 
atuantes no corpo, verticais e horizontais, é igual a zero. 
A postura estática é descrita como sendo o equilíbrio do 
organismo do homem na posição parada (em pé, sentado 
ou parado) em situação que não cause nenhum dano das 
estruturas anatômicas responsáveis por tal, e não produza 
dor quando essa posição for mantida durante muito tempo. 
 

a) Equilíbrio Estático. 
b) Equilíbrio Dinâmico. 
c) Equilíbrio Estável. 
d) Equilíbrio Instável. 
e) Equilíbrio Direto. 

 
28. Tratamento fisioterapêutico para ganho de 

propriocepção.  
 

a) O treinamento proprioceptivo tem papel 
importante no tratamento das lesões 
ligamentares. Nessas lesões parece haver uma 
interrupção no mecanismo de feedback mecânico, 
o que aparentemente se restabelecem 
parcialmente com a reabilitação, tanto no 
tratamento conservador como no tratamento 
cirúrgico. 

b) A reeducação proprioceptiva tem por finalidade 
arquivar uma série de novos esquemas de 
coordenação neuromuscular, assegurando assim 
a base da segurança fisiológica. 

c) Segundo Kerkour e Salgado (2003), a 
reprogramação neuromotora tem como objetivo 
inicial colocar o paciente nas condições de 
informações sensoriais próprias para a execução 
dos programas motores.  

d) Pela estimulação de receptores (articulares, 
musculares e cutâneos), o indivíduo passa pela 
etapa de aprendizagem, em seguida de 
adaptação antes de automatizar o gesto. 

e) A melhora da propriocepção do joelho com a 
reabilitação pode ser obtida através da utilização 
de uma bandagem elástica, vibrações tendineas e 
técnicas de visualização de imagens mentais do 
movimento. Isso deve ser realizado associado à 
reprogramação neuromotora sobre planos 
instáveis e para um programa de fortalecimento 
específico para obter uma reprogramação 
“neuroproprioceptiva”. 

 
29. Referente aos componentes do ventilador mecânico é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Filtro de bactérias: é usado para elevar a 
qualidade do ar entregue ao paciente tem como 
objetivo evitar a contaminação bacteriológica do 
paciente. Deve ser o último componente a ser 
conectado antes do circuito aéreo do paciente 

b) Nebulizadores: são utilizados para administrar 
drogas pela via respiratória, na forma de aerosol, 
como por exemplo, broncodilatadores. 
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c) Umidificadores: são acoplados à saída dos 
ventiladores para acrescentar vapor d’água ao 
gás inspirado pelo paciente. São projetados para 
produzir uma quantidade máxima de vapor de 
água com uma quantidade mínima. 

d) Válvulas reguladoras de pressão: o circuito do 
paciente possui ainda válvulas que permitem que 
o gás exalado pelo paciente saia para a 
atmosfera ou para outro circuito fechado. Quando 
o ar é entregue ao paciente, a pressão positiva 
precisa forçar o pulmão a receber o ar, e portanto 
é necessário que a via usada para expiração do 
ar seja fechada. Essa válvula tem as funções de 
fechar o circuito de saída na inspiração e abrir o 
circuito de saída na expiração. 

e) Misturadores: são elementos acoplados à entrada 
de ar dos ventiladores, que têm a função de 
misturar adequadamente diferentes gases nas 
concentrações desejadas. Geralmente possui 
entradas para ar comprimido, oxigênio e 
nitrogênio. A fração de oxigênio inspirado (FiO2) 
pode ser ajustada para evitar hipoxemia e hipoxia 
(valores típicos entre 21% e 100%). 

 
30. Referente a drenagem linfática é INCORRETO afirmar: 

 
a) A drenagem linfática drena os líquidos excedentes 

que banham as células, mantendo, dessa forma, 
o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. Ela é 
também responsável pela evacuação dos dejetos 
provenientes do metabolismo celular. 

b) Dois processos muito diferentes contribuem para 
a evacuação desses líquidos intersticiais. O 
primeiro processo é a evacuação realizada pela 
rede de capilares linfáticos. A captação é a 
conseqüência do aumento local da pressão 
tissular. Quanto mais a pressão aumenta, maior é 
a recaptação pelos capilares linfáticos.

 
O segundo 

processo consiste na captação, longe da região 
infiltrada, dos elementos recaptados pelos 
capilares. Esse transporte de linfa que se 
encontra nos vasos é efetuado pelos pré-
coletores em direção aos coletores. 

c) Os dois processos, muito diferentes entre si, 
devem, naturalmente, ser facilitados por técnicas 
adequadas de drenagem manual. 

d) A evacuação é a transferência dos líquidos 
captados longe da zona de captação. 

e) A captação é realizada no mesmo nível da 
infiltração. 

 
31. Referente a artrite (AR) é INCORRETO afirmar: 

 
a) A forma com que as articulações estão ou não 

afetadas pode ajudar a distinguir a AR dos outros 
tipos de reumatismo.  

b) A presença de um anticorpo chamado fator 
reumatóide pode indicar a AR embora o fator 
reumatóide também possa ser encontrado em 
muitas pessoas que não têm AR.  

c) Outras anormalidades nos testes de laboratório 
incluindo anemia e diminuição da velocidade de 
hemossedimentação (VHS) ou da Proteína C 
Reativa (PCR), indicam se a inflamação está 
presente. Embora esses exames de sangue 
possam ajudar no diagnóstico, não existe um 
teste único e exclusivo, que por si só, estabeleça 
ou não a presença de AR. 

 

d) Embora os raios-X possam parecer normais no 
começo, a forma dos danos nas articulações no 
decorrer da doença vistos nos exames de raios-X, 
podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Os 
achados típicos que sugerem a AR incluem a 
perda de osso nas margens das articulações – 
chamadas erosões – combinada com a perda da 
cartilagem da articulação. 

e) Como o diagnóstico da AR exige experiência 
clínica, uma consulta com um rematologista é 
recomendada sempre que houver dúvida sobre o 
diagnóstico.  

 
32. Do Código de Ética do Fisioterapeuta e do terapeuta 

ocupacional perante os colegas e demais membros da 
equipe de saúde é INCORRETO afirmar: 
 

a) Art. 19.  O fisioterapeuta e o terapeuta 
ocupacional tratam os colegas e outros 
profissionais com respeito e urbanidade, 
prescindindo de igual tratamento e de suas 
prerrogativas. 

b) Art. 20.  O fisioterapeuta e o terapeuta 
ocupacional desempenham com exação sua parte 
no trabalho em equipe. 

c) Art. 21.  O fisioterapeuta e o terapeuta 
ocupacional participam de programas de 
assistência à comunidade, em âmbito nacional e 
internacional. 

d) Art. 22.  O fisioterapeuta e/ou terapeuta 
ocupacional chamado a uma conferência, com 
colegas e/ou outros profissionais, é respeitoso e 
cordial para com os participantes, evitando 
qualquer referência que possa ofender a 
reputação moral e científica de qualquer deles. 

e) Art. 23.  O fisioterapeuta e/ou terapeuta 
ocupacional solicitado para cooperar em 
diagnóstico ou orientar em tratamento considera o 
cliente como permanecendo sob os cuidados do 
solicitante. 

 
33. Existem vários tipos de compressas quentes que 

podem ser usadas para prover calor a pequenas áreas. 
Uma consiste em sílica gel hidrofílica (que absorve água) 
colocada dentro de um invólucro de algodão. A bolsa é 
aquecida em um banho de água quente de 
aproximadamente 75°C, envolvida em uma toalha ou outro 
material apropriado e então aplicada ao corpo. A 
temperatura final da compressa deve ficar em torno de 40-
42°C. Ocorrerá resfriamento gradual. A substituição das 
bolsas durante o tratamento pode resultar em aquecimento 
prolongado, embora não produza diferenças significativas 
na temperatura subcutânea. 
Esta compressa denomina-se: 
 

a) Bolsas hidrocoladas. 
b) Compressas úmidas.  
c) Bolsas aquecidas eletricamente. 
d) Bolsa hidrotérmica. 
e) Compressas hidrosilicada. 

 
34. As maiores mudanças de tratamento que usa a 

temperatura da pele relatadas em diversos estudos de 
diferentes métodos de aplicação são as descritas abaixo, 
sobre estas é INCORRETO afirmar: 
 

a) Imersão na água: uma queda de 29,5 °C da 
temperatura da pele com a temperatura da água a 
4°C após 193 minutos. 
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b) Massagem com gelo: uma queda de 26,6°C da 
temperatura da pele com gelo a 2°C após uma 
aplicação de 10 minutos. 

c) Sprays vaporizadores: uma queda de 2°C da 
temperatura da pele com uso de spray por 15-30 
segundos. 

d) Bolsas de gelo: uma queda de 18,3°C da 
temperatura da pele a uma temperatura de 
contato de 3-6°C após 5 minutos. 

e) Toalhas com gelo: uma queda de 13°C da 
temperatura da pele após um período de 7 
minutos. 

 
35. Referente a terapia infravermelha e aplicação clínica é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Seleção do equipamento: Lâmpada luminosa 
(radiante) ou não luminosa. 

b) Aquecimento: Isso maximiza o rendimento. 
Lâmpada não luminosa: aproximadamente 15 
minutos; lâmpada luminosa: apenas alguns 
minutos. 

c) A pessoa é usada uma posição confortável, com 
apoio, para permitir que a pessoa permaneça 
parada durante o tratamento. A pele deve estar 
descoberta, limpa e seca, sendo removidas todas 
as pomadas e cremes. 

d) A natureza, os efeitos e riscos do tratamento 
devem ser explicados, as contra-indicações 
verificadas e a sensibilidade térmica da pele 
examinada. Os olhos devem ser cobertos se 
houver possibilidade de serem irradiados para 
prevenir ressecamento da superfície. O paciente 
deve ser alertado sobre os riscos, incluindo o de 
queimaduras.  

e) Posicionamento da lâmpada. A lâmpada é 
posicionada para permitir que a radiação incida 
na pele em ângulo reto de modo a facilitar a 
absorção máxima de energia. A distância entre a 
lâmpada e a parte do corpo variará de acordo 
com a potência da lâmpada, mas é geralmente 
entre 20 e 35 cm. 

 
36. Referente às fraturas do terço médio da clavícula é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) As fraturas do terço médio da clavícula são tidas 
como fraturas de tratamento eminentemente 
operatório, com restauração completa da função 
na grande maioria dos casos, porém, esse é um 
conceito amplamente difundido que deve ser 
questionado à luz dos trabalhos científicos 
publicados nos últimos anos. 

b) Um aspecto importante do tratamento das fraturas 
do terço médio da clavícula é certificar-se de que 
a fratura não apresenta desvio ou é minimamente 
desviada. Isso pode ser observado realizando-se 
uma radiografia com o paciente em pé com o 
membro superior afetado ao longo do corpo e sob 
a ação da musculatura e da gravidade. Isso 
permitirá avaliar parcialmente o desvio do 
fragmento lateral que sofre uma ação grande da 
gravidade, porém devido à combinação de 
deformidades axial, rotacional e longitudinal a 
tomografia computadorizada poderá avaliar 
melhor essa deformidade. 

 
 
 
 

c) Classicamente, as fraturas diafisárias do terço 
médio da clavícula no adulto apresentam 
indicações cirúrgicas absolutas e relativas. As 
indicações absolutas são: fraturas expostas, 
fraturas associadas a lesões de pele na região da 
clavícula e fraturas associadas à lesão vascular 
e/ou neurológica na região que requeiram reparo. 

d) As indicações relativas são: encurtamento maior 
que 2 cm, grande afastamento dos fragmentos, 
fraturas bilaterais, cominutivas, fraturas em 
pacientes mais velhos, pacientes internados em 
unidades de terapia intensiva com lesões 
torácicas, ombro flutuante e pseudoartrose. 

e) Nas fraturas fechadas com fragmentos não 
desviados ou pouco desviados, o tratamento pode 
ser com tipóia tipo Velpeau ou uma tipóia por seis 
semanas e o uso em geral é descontinuado com 
o desaparecimento da dor no local da fratura.  

 
37. Qual é a importância da tomografia computadorizada 

(TC), ressonância magnética (RM) e das radiografias no 
planejamento operatório das fraturas do planalto? 
 

a) A radiografia simples não é o método mais 
acurado para classificar e determinar o plano 
cirúrgico das fraturas do planalto tibial. 

b) As fraturas do planalto tibial lateral (Schatzker II) 
são associadas a risco significante de lesões 
meniscais e capsulo-ligamentares. Nesses 
pacientes, quando a depressão articular é maior 
que 2 mm e o alargamento do planalto maior que 
4 mm.  

c) A lesão do menisco medial acontece com mais 
freqüência quando a depressão e o alargamento 
são maiores que 8 mm.  

d) As lesões do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) 
e do Ligamento Colateral Lateral (LCL) não estão 
presentes em fraturas minimamente desviadas (< 
4 mm), mas a incidência da lesão atinge 30% com 
aumento do desvio. Sendo assim, o estudo 
radiográfico correlacionando a depressão e o 
alargamento do planalto lateral nas fraturas tipo 
Schatzker II, em locais onde a RM tem 
disponibilidade limitada, pode ser extremamente 
útil para o planejamento do tratamento por 
método aberto ou artroscópico12. 

e) A avaliação de pacientes com fratura do planalto 
tibial, comparando radiografias simples 
(incidências ântero-posterior, perfil e duas 
oblíquas) associadas à TC ou à RM, demonstra 
que há mudança na concordância de 
classificação entre vários observadores 
(ortopedistas), em 6% dos casos, quando se 
adicionou a TC e 21% ao adicionar a RM.  

 
38. Das vantagens da hidroterapia pode-se concluir que: 

 
a) A flutuação reduz drasticamente o peso que é 

transmitido através da cartilagem articular 
lesionada e dolorida e de outros tecidos 
articulares sensíveis. O exercício é menos 
doloroso. 

b) A capacidade de se movimentar rapidamente 
através da água permite a prática de exercícios 
aeróbicos, como corridas e até saltos. 

c) A liberação de adrenalina ajudará a reduzir o 
possíveis sensações de dor e produzir sensação 
de bem estar, mesmo após o final da terapia. 
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d) Para prevenir ou reduzir a osteoporose, é 
necessário exercício com descarga de peso, 
sugerindo-se exercícios na água até os joelhos, 
onde a descarga de peso é diminuída 
parcialmente (de 15 a 20% do peso corporal). 
Esta conduta deve ser acompanhada de controle 
hormonal e metabolismo de cálcio, além de 
banhos de sol. 

e) O trabalho aeróbico também promove melhora do 
equilíbrio e coordenação motora, reduzindo o 
risco de quedas. 

 
39. Termo utilizado em osteopatia para descrever um 

movimento vertebral de deslizamento das superfícies 
articulares de uma vértebra sobre as superfícies articulares 
da vértebra subjacente em direção caudal, levando o 
segmento a uma póstero-flexão. 
Esta descrição é do termo descrito na alternativa: 
 

a) Posição de passo. 
b) Encaixe escapular. 
c) Desabitação. 
d) Imbricação. 
e) Caudal. 

 
40. Referente a equilíbrio horizontal pélvico é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) Se houver rotação pélvica, deve-se examinar o 
paciente em posição de decúbito dorsal, 
colocando-se os polegares nos mesmos pontos, 
conforme descrito no exame em pé, e verificar se 
a rotação se mantém ou não. Em caso positivo, 
deve estar associada a um desequilíbrio dos 
membros inferiores que, neutralizados nessa 
posição, deixam de exigir a posição 
compensatória da pelve. Em caso negativo, deve 
estar relacionada a um desequilíbrio dos 
segmentos corporais superiores.  

b) Se houver rotação pélvica, devemos comparar 
este exame com o exame das gibosidades. 
Gibosidade é, uma rotação lombar. Se houver 
gibosidade lombar homolateral à rotação pélvica, 
é provável que esta tenha sido causada por 
rotação pélvica, em processo ascendente. Por 
sua vez, a rotação pélvica pode relacionar-se ao 
desequilíbrio torcional de um dos membros 
inferiores. Estes devem ser cuidadosamente 
examinados e os resultados, comparados.  

c) Se não houver gibosidade lombar, é provável que 
o desvio da pelve seja mínimo e a tenra idade do 
paciente ainda não tenha acarretado uma 
gibosidade suficientemente importante para se 
manifestar na inclinação anterior do tronco.  

d) Se a gibosidade lombar for contralateral, deve-se 
verificar os resultados dos exames de membros 
inferiores.  

e) É possível que determinado desvio torcional 
esteja associado com a rotação pélvica para um 
dos lados, ou seja, para o lado que aparece em 
posição ortostática e que, quando eliminado, 
provoca o aparecimento de rotação pélvica 
homolateral à gibosidade; esta, por sua vez, 
relaciona-se com outro desvio existente a ser 
pesquisado.  

 
 

 
FIM DO CARDERNO 







