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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A Fisioterapia respiratória em neonatologia é rotineiramente 
utilizada para melhorar os níveis dos gases e manter a via 
aérea permeável. Sobre a ventilação mecânica podemos 
afirmar que são complicações pós extubação  no neonato todas 
as abaixo, exceto:  
 
A) Disfunção laríngea/disfagia.  
B) Paralisia das cordas vocais. 
C) Aspiração do conteúdo gástrico. 
D) Exacerbação do reflexo de tosse. 
E) Estenose laríngea traqueal. 
 
 
 
 
Quanto à síndrome de aspiração do mecônio (SAM) no recém 
nascido, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Dentre os fatores predisponentes maternos e obstétricos, 

podemos citar: hipertensão arterial, toxemia, obesidade, 
tabagismo, DPOC, hipotensão aguda, placenta prévia, 
entre outros. 

2. No quadro clínico da SAM podemos observar alterações 
metabólicas como acidose, hipoglicemia, hipocalcemia e 
hiperbilirrubinemia. 

3. Hipertensão pulmonar, barotrauma pulmonar, 
pneumotórax, pneumonia infecciosa e displasia 
broncopulmonar são algumas das complicações da SAM. 

4. Retificação da cúpula diafragmática, enfisema intersticial 
pulmonar, pneumotórax e aumento do diâmetro ântero-
posterior são alguns dos achados que podem ser 
observados no exame radiológico da SAM. 

 
Estão corretas 
 
A) 1, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 
 
 
 
Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
freqüentemente sofrem exacerbação do quadro clínico e 
necessitam de suporte ventilatório mecânico. Nestes pacientes 
são objetivos da ventilação mecânica todos os abaixo, exceto: 
 
A) Diminuir a hiperinsuflação. 
B) Aumentar o tempo expiratório. 
C) Diminuir o volume minuto. 
D) Aumentar o tempo expiratório, pela diminuição da 

freqüência respiratória. 
E) Diminuir o tempo expiratório. 
 
 

 
 
 

Em pacientes apresentando a Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo (SDRA), a ventilação mecânica é um dos 
principais recursos para melhorar o seu quadro clínico. Sobre a 
ventilação mecânica em pacientes com SDRA, analise as 
afirmativas que se seguem. 

 
1. O posicionamento corporal pode ser um dos recursos 

usados para melhorar as trocas gasosas, contudo a posição 
prona pode aumentar as áreas de shunt pulmonar e é 
contra indicada em pacientes com SDRA. 

2. O recrutamento alveolar é um recurso que favorece a 
melhora da oxigenação destes pacientes, assim como, a 
hipercapnia permisiva pode ser benéfica para estes 
pacientes. 

3. O aumento da oxigenação através do recrutamento da 
ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados 
pode ser obtida com a utilização de altos valores de 
pressão positiva expiratória final (PEEP). 

4. A hiperdistensão alveolar pode ser observada com o uso 
de altas pressões inspiratórias usadas na ventilação 
mecânica. 

 
Estão corretas apenas 

 
A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1 e 2. 
D) 2 e 4. 
E) 1 e 3. 
 
 
 
O uso da ventilação não invasiva (VNI) através CPAP ou BIPAP 
tem sido um dos principais recursos utilizados na prática clínica 
nos casos de desconforto respiratório. Sobre a ventilação não-
invasiva é incorreto afirmar que: 

 
A) em algumas situações de emergência pode ser usada antes 

de colocar o paciente na ventilação mecânica invasiva. 
B) melhora a oxigenação por diminuir o shunt pulmonar 

(recruta unidades alveolares colapsadas). 
C) diminui o trabalho respiratório.  
D) diminui CO2. 
E) aumenta o trabalho dos músculos respiratórios e favorece as 

trocas gasosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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O sistema cardiovascular pode ser beneficiado pelo uso 
regular de exercício físico devidamente monitorizado que 
poderá beneficiar cardiopatas e pneumopatas.   Considerando 
as alterações decorrentes do condicionamento físico, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. Nos cardiopatas o exercício leva a um aumento da 

resistência vascular periférica decorrente da 
vosoconstricção na musculatura hipertrofiada. 

2. Um dos principais efeitos de exercício físico é o aumento 
do volume de ejeção sistólica. 

3. O aumento da freqüência cardíaca reflete a adaptação do 
sistema cardiovascular e favorece ao aumento do volume 
de ejeção sistólica. 

4. Os exercícios isométricos de grandes grupos musculares 
reduzem o volume de ejeção sistólica. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) 2 e 4. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 3. 

 
 
 
 
 

Sobre as técnicas de toilete brônquica assinale “V” quando a 
afirmativa for verdadeira e “F” quando considerar falsa 
 
(    ) A função dos dispositivos tipo flutter , Acapella entre 

outros que usam a oscilação de alta freqüência são usados 
principalmente  para a re-expansão de área atectasiadas 
no pós operatório imediato. 

(    ) A drenagem postural usa as forças da gravidade para 
eliminar as secreções de áreas distais e devem ser 
utilizadas em pacientes com presença de tampões 
mucosos. 

(    ) O uso de aerossolterapia deve ser realizado após a 
remoção da secreção da árvore respiratória com o 
objetivo de umidificar a via aérea. 

(    ) O uso da aceleração de fluxo expiratório (AFE), EPAP e 
ELTGOL são indicados para remover secreção da arvore 
traqueo brônquica. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 
A) F, V, F, V. 
B) F, F, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, F, F. 
E) V, F, V, F. 
 
 
 

 
 
 

O derrame pleural é uma das complicações mais comuns no 
pós-operatório de cirurgia tóraco-abdominal. Na prática clínica 
o diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através do RX. 
Quais dos achados abaixo sugerem a presença de derrame 
pleural da radiografia de tórax em incidência póstero-anterior? 

  
A) Redução de espaços intercostais e desvio hilar ipsi-lateral. 
B) Borramento de seio costofrênico com elevação da cúpula 

diafragmática ipsi-lateral. 
C) Presença do sinal da silhueta cardíaca e desvio hilar ipsi-

lateral. 
D) Borramento de seio costofrênico e presença da curva de 

Damoiseau. 
E) Hipertransparência em região pleural e desvio hilar 

contra-lateral. 
 
 
 
 

Analise as afirmativas abaixo sobre a intervenção do 
fisioterapeuta no paciente queimado. 

 
1. O paciente que realizar uma aplicação de enxerto, deverá 

realizar o tratamento fisioterapêutico no primeiro 
momento. A Fisioterapia é indicada desde o pós 
operatório imediato para evitar contraturas. 

2. O paciente queimado apresenta uma exigência nutricional 
muito grande pelo organismo por conta do seu 
hipermetabolismo, e, dependendo do caso, o 
fisioterapeuta não pode manipular esse paciente de forma 
intensa já que pode levar a exacerbar as complicações 
respiratórias. 

3. É indicada a mobilização do paciente queimado elevando 
o braço em abdução de 90º para evitar a contratura na 
região axilar ou o mantendo em extensão cervical para 
evitar a contratura nessa área. As regiões cervicais e 
axilares são as duas áreas de maior risco e que mais 
deixam o paciente deformado. 

4. O exercício passivo é encorajado em todas as áreas 
queimadas. Todas as articulações, mesmo as das regiões 
não queimadas, devem passar por exercícios passivos de 
amplitude integral.  

 
Estão corretas apenas 

 
A) 2 e 4. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Analise as afirmativas abaixo sobre a Síndrome da Fragilidade 
no idoso. 
 
1. A sarcopenia está associada à síndrome da fragilidade e 

tem como conseqüências: diminuição da força muscular, 
baixa tolerância ao exercício e redução da velocidade da 
marcha. 

2. Os principais componentes da síndrome da fragilidade do 
idoso são:  desnutrição crônica, sarcopenia, declínio da 
massa e da força muscular e tolerância ao exercício; além 
do declínio da atividade física e do gasto energético total. 

3. A síndrome da fragilidade do idosos pode levar a maior 
incidência de quedas, hospitalização, institucionalização, 
declínio funcional.    

4. A perda da capacidade aeróbia dificulta a execução das 
AVD e AIVD (por exemplo, subir escadas, vestir-se, 
atravessar a rua), pois para realizá-las é necessário o 
condicionamento cardiovascular dos pacientes com a 
Síndrome da Fragilidade, auxiliando tanto no alívio dos 
sintomas, quanto na promoção da independência e 
qualidade de vida. 

 
Estão corretas  
 
A) 2, 3 e 4, apenas.  
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1 e 3, apenas. 
 
 
 
 
A terapia de expansão pulmonar é um recurso extremamente 
usado na Fisioterapia respiratória. Sobre este recurso 
terapêutico assinale “V” quando a afirmativa for verdadeira ou 
“F” quando for falsa.  
 
(    ) A presença de atelectasias leva a um aumento da 

frequência respiratória.  
(    ) A espirometria de incentivo aumenta a expansão 

pulmonar por meio de aumento espontâneo e sustentado 
da pressão pleural. 

(    ) O BIPAP é uma opção para terapia de expansão 
pulmonar, principalmente após cirurgias cardíacas. 

(    ) O fenômeno de interdependência é uma das 
propriedades dos alvéolos e é um dos responsáveis pela 
efetividade das técnicas de re-expansão pulmonar. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 
A) F, V, F, V. 
B) F, F, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) V, V, F, F. 
E) V, F, V, V. 
 

 
 
 

Sobre a síndrome ombro-mão, pode-se afirmar que: 
 

A) caracteriza-se por uma distrofia reflexa dolorosa do 
membro superior.    

B) uma hipoidrose acompanha o membro afetado. 
C) a artrose cervical não está relacionada com a síndrome. 
D) lesões de trauma direto no membro superior ou ombro não 

estão relacionados. 
E) pode correr após episódios de parada cardíaca. 

         
                                                  
 

Sobre o processo de evacuação na massagem no edema 
linfático, que é muito utilizada nas pacientes mastectomizadas, 
assinale a alternativa correta: 

 
A) A evacuação é somente utilizada na drenagem linfática de 

membros superiores. 
B) O processo de evacuação do edema linfático, para ser 

eficiente deve ser iniciado pelas manobras de captação. 
C) O aumento da pressão tissular exercido pela massagem irá 

induzir o processo de captação, pós-evacuação. 
D) O processo de evacuação não se dá no nível da zona 

edemaciada, mas sim no nível de pré-coletores e coletores 
linfáticos, que transportarão a linfa captada pelos 
capilares. 

E) O processo de evacuação é realizado no nível da zona 
edemaciada, visando aumentar a absorção do líquido de 
edema pelos capilares linfáticos. 

                 
                                                                                     
                 
                                               

As lesões nervosas periféricas são comuns no ambiente de 
trabalho, em especial, no caso de trabalhadores da construção 
civil. No caso de uma lesão do nervo ulnar ao nível do punho: 

 
A) apenas os músculos da região tenar estariam acometidos. 
B) todos os músculos intrínsecos da mão estariam 

comprometidos. 
C) somente os músculos da região hipotenar e o 1º e 2º 

lumbricais estariam comprometidos. 
D) o único músculo que seria preservado seria o músculo 

adutor do polegar. 
E) todos os interósseos, 3º e 4º lumbriciais e o adutor do 

polegar estariam acometidos. 
 
 
 

Sobre os exercícios de cadeia cinética fechada na articulação 
fêmuro-patelar, é correto afirmar que: 

 
A) maximizam a área de contato e pressão da articulação. 
B) minimizam a área de contato e pressão da articulação. 
C) a partir da flexão do joelho a tensão do ligamento patelar 

diminui. 
D) o pico de forças de reação articular ocorre no 12º de 

flexão articular. 
E) no momento da extensão total do joelho a área de contato 

articular aumenta. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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Nas lesões de joelho geralmente ocorrem atrofia, hipotonia e 
diminuição da força muscular do quadríceps. Em relação ao 
músculo quadríceps, analise as afirmativas abaixo. 
 

1.  É formado pelo reto-femoral, vasto intermédio, vasto 
medial e vasto lateral. 

2. O conjunto dos músculos realiza a extensão do joelho. 
3. É formado pelo vasto medial, vasto lateral e sartório. 
4. É responsável pela flexão da coluna lombar e do joelho. 
5. Quando o joelho está imobilizado, é essencial a 

cinesioterapia precoce com exercícios isométricos. 
 

Estão corretas apenas 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1, 2 e 5. 
E) 2, 3 e 4. 
 
 
 
De acordo com o Código de Ética Profissional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (Resolução COFFITO no 10), é 
permitido ao fisioterapeuta: 
 
A) prescrever medicamento, desde que seja para utilização 

na fonoforese e iontoforese. 
B) emprestar seu nome, fora do âmbito profissional, para 

propaganda de instrumental ou equipamento 
fisioterapêutico. 

C) oferecer consulta ou prescrever tratamento por meio de 
revista ou televisão. 

D) advertir, na equipe de saúde em que atua, qualquer 
membro que esteja incorrendo em imperícia, negligência 
ou imprudência. 

E) prescrever medicamento, desde que seja para socorro do 
paciente. 

 
 
               __________ 
Considere que uma paciente atendida pelo Programa de Saúde 
da Família tenha chegado ao posto de saúde queixando-se de 
incontinência urinária pós-parto. Sabendo que o parto ocorreu 
há três semanas, assinale a alternativa correta. 
 
A) O músculo destrusor da paciente está hipoativo ou 

hipossensível. 
B) Os exercícios domiciliares devem ser orientados no 

sentido de aumentar a resistência de músculos 
específicos do assoalho pélvico. 

C) Os exercícios domiciliares devem ser orientados no 
sentido de relaxar os músculos específicos do assoalho 
pélvico. 

D) A paciente deve ser orientada a ingerir bastante líquido 
para aumentar a pressão da bexiga e, conseqüentemente, 
a desobstrução do canal uretral. 

E) Os exercícios concêntricos, domiciliarmente, devem ser 
orientados associados aos exercícios de alongamento da 
musculatura do assoalho pélvico para a desobstrução do 
canal uretral. 

 
 
 

Na análise ergonômica de um posto de trabalho, observou-se 
que um profissional analista de sistemas, com 10 anos de 
atuação na área, quando sentado, durante a utilização de 
computador de mesa, apresentava grande projeção anterior de 
pescoço e hiperextensão da coluna cervical. Neste contexto 
assinale a alternativa correta. 
 
A) exercícios para ganho de força muscular de extensores 

cervicais estão indicados como medida terapêutica. 
B) exercícios de alongamento dos flexores de pescoço 

promoverão maior mobilidade cervical e melhora da 
postura. 

C) o músculo trapézio superior está em posição encurtada, 
devendo ser alongado. 

D) a simples mudança da altura da cadeira mais a associação 
das intervenções fisioterapêuticas são suficientes para 
promover uma melhor postura, conseqüentemente, a 
correção do desvio apresentado. 

E) os músculos rombóides maior e menor estão encurtados 
devendo ser alongados. 

     
               
 
 

O uso de diatermia por ondas curtas está indicado em: 
 

A) marcapassos implantados. 
B) sensibilidade térmica comprometida. 
C) locais de trombose venosa recente. 
D) lesões tuberculosas ativas. 
E) redução do espasmo muscular. 
 
 
 
 

A utilização da laser terapia está indicada em: 
 

A) tecido neoplásico. 
B) útero em gestação. 
C) hemorragia. 
D) tecidos infectados. 
E) cicatrização tecidual. 

 
 
 
 

Um programa fisioterápico no pós-operatório imediato na 
artroplastia do quadril deve conter: 
 

A) calor profundo (ondas curtas e ultra-som) para alívio da 
dor. 

B) flexões acima de 45 no sentido de recuperar rapidamente a 
função. 

C) forçar rotações internas e externas. 
D) estímulo à adução como medida preventiva aos 

encurtamentos musculares. 
E) exercícios isométricos para preservação da força muscular. 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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Quanto aos aspectos fisioterapêuticos durante o trabalho de 
parto, é correto afirmar que: 
 
A) na primeira fase do trabalho de parto, o melhor 

posicionamento para a mulher é o decúbito dorsal. 
B) na segunda fase do trabalho de parto, na hora da 

expulsão, deve-se orientar para que a mãe faça a manobra 
de valsalva. 

C) na segunda fase do trabalho de parto, na hora da 
expulsão, deve-se orientar para que a mãe faça a 
respiração “cachorrinho”. 

D) a massagem reflexa do baixo ventre, para alívio da dor, é 
contra-indicada na primeira fase do trabalho de parto. 

E) a posição de decúbito lateral esquerdo, associada à 
respiração lenta e profunda, na primeira fase do trabalho 
de parto, facilitará um melhor afluxo de sangue e 
oxigênio útero-placentário. 

 
 
 
A Esclerose Múltipla apresenta sintomas iniciais de 
incapacidade motora de um ou mais membros, visão deturpada 
em dos olhos, imagem dupla e/ou parestesia. Sobre os 
objetivos da práxis fisioterapêutica, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. estimular exercícios ativos resistidos. 
2.  prevenir as alterações posturais. 
3. orientar o paciente quanto  aos cuidados da pele. 
4. realizar exercícios proprioceptivos dinâmicos na fase 

inicial da doença. 
 
Está (ão) correta(s). 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas 
E) 3, apenas.. 

 
 
 

A Síndrome do Impacto é uma das causas mais freqüentes das 
queixas dolorosas no ombro do adulto, que ocorre em virtude 
da lesão do manguito rotador. A intervenção fisioterapêutica 
no tratamento conservador, na fase inicial do tratamento, 
inclui: 
 
A) exercícios isométricos submáximos para os músculos do 

manguito rotador em posição neutra ou no plano da 
escápula. 

B) exercícios de fortalecimento isotônicos para os músculos 
estabilizadores da escápula. 

C) exercícios de fortalecimento para os músculos bíceps e 
tríceps braquial. 

D) treino proprioceptivo, incluindo exercícios em cadeia 
cinética fechada e aberta, além dos exercícios 
pliométricos. 

E) exercícios de alongamento da cápsula articular posterior. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




