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1. Leia atentamente as duas afirmativas a seguir:  
I. Segundo Steiner (1955), cadeia cinética ou articulada 

diz respeito a um sistema de segmentos não móveis 
ligados entre si por meio de articulações rígidas.  

II. Há 2 tipos de cadeias, sendo que a cadeia cinética 
aberta ocorre quando nenhuma resistência exterior 
apreciável se opõe ao movimento da extremidade 
distal, enquanto a cadeia cinética fechada ocorre 
quando extremidade distal encontra uma resistência 
exterior que impede ou limita seu movimento livre.  

Em relação às afirmativas I e II, temos que: 
a) Ambas são verdadeiras.   
b) Ambas são falsas. 
c) I é verdadeira e II falsa.  
d) I é falsa e II verdadeira. 

 

2. Observe as quatro afirmativas abaixo: 
I. A fibra muscular possui um “plano B” em relação à 

obtenção de energia. Esse “plano B” se refere à 
utilização da fosfocreatina, cuja quebra em creatina e 
fosfato libera significativa quantidade de energia. 

II. Ao nível celular a glicose é convertida em ácido 
pirúvico e a degradação subsequente pode tomar dois 
caminhos: glicólise aeróbia (O2 presente) ou glicólise 
anaeróbia (O2 ausente ou insuficiente). 

III. Glicose e O2 estão nos músculos em quantidades 
suficientes, de modo que o fornecimento de sangue 
não é um fator limitante para a eficiência metabólica-
energética do músculo. 

IV. A glicose age como fonte de energia 
preponderantemente durante atividade física intensa, 
enquanto as reservas de proteínas e gorduras agem 
primordialmente no repouso e no trabalho físico 
moderado. 

Em relação às afirmativas I, II, III e IV, são verdadeiras: 
a) As afirmativas I, II e III, apenas. 
b) As afirmativas II, III e IV, apenas.   
c) As afirmativas I, II e IV, apenas. 
d) As afirmativas I, III e IV, apenas. 

 

3. Em relação à fadiga é correto afirmar, exceto: 
a) É essencial avaliar a fadiga ocupacional com precisão, 

utilizando equipamentos especificamente projetados 
para atingir essa meta. 

b) O resultado final da fadiga é caracterizado pela 
acidificação do tecido muscular, redução do 
normotônus e dificuldade de manter um adequado 
alinhamento postural mecânico. 

c) Há diversos tipos de fadiga. Exemplos: fadiga nervosa, 
fadiga mental, fadiga crônica, fadiga de destreza, fadiga 
auditiva, dentre outras. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 

4. A figura abaixo mostra diferentes estágios do processo 
degenerativo do disco intervertebral. Esses processos 
degenerativos modificam tanto os aspectos estruturais 
como os aspectos físico-funcionais do disco, produzindo 
alterações significativas na capacidade da estrutura 
hidratar-se, o que para o disco intervertebral é essencial, 
uma vez que ele tem elevada afinidade por água. Essa 
qualidade do disco, isto é, sua elevada afinidade por água, é 
denominada: 

 

 
a) Hidrólise. 
b) Hidrofobia. 
c) Hidrofilia. 
d) Hidroafinidade. 

 

5. A altura da bancada de trabalho quando o funcionário 
encontra-se em ortostatismo depende do tipo de trabalho a 
ser executado, sendo o parâmetro principal dado pela 
altura do cotovelo em relação à bancada. Analise a figura 
abaixo e escolha a opção que corretamente indicar o tipo 
de trabalho que está acontecendo nas situações A, B e C. 

 

 
 
 
 

a) A = Trabalho pesado; B = trabalho leve;  C = trabalho de 
precisão. 

b) A = Trabalho leve; B = trabalho de precisão; C = 
trabalho pesado. 

c) A = Trabalho de precisão; B = trabalho leve; C = 
trabalho pesado. 

d) A = Trabalho de precisão; B = trabalho pesado; C = 
trabalho leve. 

 

6. A função primordial da respiração é promover a troca 
gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico ao nível da 
membrana alvéolo-capilar. Essa troca é denominada:  
a) Hemartrose.  
b) Hematose. 
c) Acinose. 
d) Gasometria. 

 
 
 

A B C 
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7. A prece maometana, exercício da Série de Willians, possui a 
seguinte finalidade:  
a) Fortalecer a musculatura abdominal.    
b) Fortalecer a musculatura extensora de quadril. 
c) Relaxar a musculatura paravertebral lombar. 
d) Alongar a musculatura posterior de coxa. 

 

8. São achados da avaliação postural estática que sugerem ao 
fisioterapeuta a presença de escoliose: 
a) Giba, gibosidade e anteroversão cervical.  
b) Desnível pélvico; desnível de ombros e golpe do 

machado. 
c) Assimetria do ângulo de Thales, anteriorização de 

cabeça e escápula alada. 
d) NDA. 

 

9. O método de Cobb e o Índice de flecha avaliam, 
respectivamente:  
a) Cifose torácica e lordose lombar. 
b) Posição do sacro e lateralização da coluna (escoliose). 
c) Lordose lombar e lordose cervical. 
d) Lateralização da coluna (escoliose) e cifose torácica. 

 

10. É um osso triangular cuja característica funcional mais 
marcante é o deslizamento, músculo dependente, sobre o 
gradil costal. Nos referimos a:  
a) Costela. 
b) Clavícula.   
c) Escápula.  
d) Vértebra. 

 

11. Observe as seguintes afirmações sobre a escoliose: 
I. 75 a 85% dos casos de escoliose são idiopáticos, 

ocorrendo com mais frequência em adolescentes do 
sexo masculino. Algumas teorias para as possíveis 
causas incluem malformação óssea durante o 
desenvolvimento, fraqueza muscular assimétrica e má 
postura.  

II. Vértebra de transição é uma vértebra neutra localizada 
na área de transição entre as curvas escolióticas, 
enquanto a vértebra ápice é a vértebra que se encontra 
no ponto mais alto da curvatura escoliótica, ou seja, é a 
1ª vértebra que começa a se inclinar lateralmente 
sendo a escoliose preponderantemente causada por 
essa vértebra. 

III. As escolioses sempre possuem etiologia vertebral 
(causas idiopáticas, ósseas ou neuromusculares), 
diferentemente das hiperlordoses que podem possuir 
etiologia em outros locais (por exemplo, a hiperlordose 
lombar pode ser causada por problemas respiratórios, 
originando a “hiperlordose diafragmática”). 

Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) As afirmativas I e II estão corretas, mas a afirmativa III 

está incorreta. 
c) As afirmativas II e III estão corretas, mas a afirmativa I 

está incorreta. 
d) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 

 

12. Em relação ao momento expiratório da respiração é correto 
afirmar, exceto:  
a) A expiração, na ausência de intercorrências, é um 

processo passivo que não requer a utilização de 
músculos expiratórios. 

b) A expiração requer a ação de músculos acessórios na 
presença de distúrbios respiratórios agudos, bem como 
na presença de alguns distúrbios posturais 
pronunciados. 

c) Durante a realização de atividades físicas, bem como 
nos minutos que se sucedem após sua interrupção, há 
contração de músculos acessórios da expiração visando 
a compensar a demanda respiratória causada pela 
atividade física.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

13. Observe a figura abaixo e identifique o músculo em 
destaque.  

 

 
a) Bíceps Braquial. 
b) Braquial. 
c) Coracobraquial. 
d) Braquiorradial. 

 

14. O ângulo de carregamento origina o padrão flexor do 
cotovelo na espécie humana. Ele também é denominado 
“ângulo de condução” e “ângulo de carga”, e ocorre:  
a) Devido à posição mais superior da tróclea em relação 

ao capítulo. 
b) Devido à assimetria na altura dos epicôndilos medial e 

lateral. 
c) Pelo fato do processo estiloide do rádio ser maior que 

o processo estilóide da ulna. 
d) NDA. 

 

15. Das opções abaixo, assinale a que forneça, de maneira 
completa, a posição funcional do complexo punho-mão:  
a) 10º de extensão de punho + 5º de desvio ulnar + leve 

flexão metacarpofalangiana e interfalangiana + 10% de 
ADM em oponência do polegar. 

b) 20º de extensão de punho + 10º de desvio ulnar + leve 
flexão metacarpofalangiana e interfalangiana + 50% de 
ADM em oponência do polegar. 

c) 30º de extensão de punho + 20º de desvio ulnar + leve 
flexão metacarpofalangiana e interfalangiana + 100% 
de ADM em oponência do polegar. 

d) NDA. 
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16. O osso mais frequentemente fraturado do carpo é o 
seguinte:  
a) Navicular. 
b) Escafoide. 
c) Pisiforme. 
d) Hamato. 

 

17. Observe as seguintes afirmações:  
I. A pelve menor (falsa pelve) aloja as vísceras pélvicas e é 

limitada pelos ossos do quadril, sacro e cóccix. Já a 
pelve maior (pelve verdadeira) aloja algumas vísceras 
abdominais (íleo e colo sigmoide).  

II. A pelve possui as seguintes funções: fornece suporte e 
proteção aos órgãos abdominais e pélvicos; sustenta o 
tronco e o peso da parte superior do corpo; transmite 
forças da cabeça, membros superiores e tronco às 
extremidades inferiores.  No entanto, mecanicamente, 
sua função principal é funcionar como uma estrutura 
de transmissão de pressões entre as partes superior e 
inferior do corpo. 

III. O Ilíaco é um osso par da pelve, formado pela fusão de 
3 ossos primitivos - ílio, ísquio e púbis. A união deles, no 
adulto, é feita bilateralmente por uma rígida 
cartilagem em forma de “Y” centralizada no acetábulo. 

Das opções abaixo, assinale a correta. 
a) Todas as afirmações são corretas. 
b) As afirmações I e II são corretas. 
c) As afirmações I e III são corretas. 
d) As afirmações II e III são corretas. 

 

18. A articulação entre o processo estilóide da ulna e o osso 
piramidal inclui a presença do complexo fibrocartilaginoso 
triangular (CFCT), estrutura que se interpõe aos ossos. Essa 
articulação, cuja existência não é aceita de forma unânime 
pelos anatomistas, é denominada:  
a) Radiocarpal. 
b) Mediocarpal.    
c) Unocarpal. 
d) Articulação de Lister. 

 

19. O termo Platibasia se refere a: 
a) Deformidade desenvolvimental do osso occipital e da 

extremidade superior da coluna cervical, na qual a 
última aparece nos exames de imagem empurrado o 
assoalho do osso occipital para cima. 

b) Modificação da rede capilar que associa multiplicação, 
anomalia de estrutura e dilatação dos vasos 
sanguíneos.  

c) Má formação congênita que se caracteriza pela 
ausência do corpo caloso, com aumento significativo 
dos cornos occipitais 

d) Enfermidade neurodegenerativa do sistema nervoso, 
multissistêmica, transmitida geneticamente por 
herança autossômica dominante. 

 
 
 
 
 

20. O fisioterapeuta, ao analisar um exame de imagem de 
perfil, pode determinar o posicionamento do sacro por 
meio de uma técnica que caracteriza o complexo sacro-
cóccix, determinando se ele se encontra neutro, 
horizontalizado ou verticalizado. A figura abaixo mostra o 
Sacro e o Cóccix em um corte sagital. Se fosse necessário 
determinar, a partir dessa figura, a posição do complexo 
sacro-cóccix, o correto seria utilizar a seguinte técnica:  

 

 
a) Cobb. 
b) Nash-Moe. 
c) Índice de Reversão. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

21. A Figura abaixo mostra esquematicamente a mecânica do 
movimento de “sentar-se abaixo”. Nela, é possível observar 
a relação entre os músculos agonistas e antagonistas do 
quadril, joelho e tornozelo, sendo correto afirmar que:  

 

 
 

a) Glúteo máximo, quadríceps femoral e sóleo devem se 
contrair excentricamente para evitar um movimento 
brusco do corpo em direção à posição sentada. 

b) Iliopsoas, isquiotibiais e tibial anterior devem se 
contrair isometricamente visando a dar estabilidade, 
respectivamente, às articulações do quadril, joelho e 
tornozelo. 

c)  Glúteo máximo, quadríceps femoral e sóleo se 
contraem isotonicamente para produzir os 
movimentos flexórios necessários para a determinação 
da posição sentada. 

d) Iliopsoas, isquiotibiais e tibial anterior devem se 
contrair excentricamente para produzir um mecanismo 
de “freio” em sentido antigravitacional e, desse modo, 
originar um movimento mais harmonioso. 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=osso+occipital&lang=3
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=extremidade+superior&lang=3
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=osso+occipital&lang=3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capilar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%AAnita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_caloso
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornos_occipitais&action=edit&redlink=1
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22. Siringomielia é uma doença crônica na qual a espinha 
dorsal é danificada pela formação de cavidades que são 
preenchidas por fluidos e pela substituição do sistema 
nervoso por tecido cicatricial. A doença, que possui causa 
desconhecida, é acompanhada de distúrbios das funções 
motora e sensorial. As cavidades da espinha dorsal podem 
se estender por vários segmentos espinhais. Os sintomas 
dependem de quais secções da espinha dorsal foram 
afetadas, mas geralmente os primeiros sintomas incluem 
fraqueza e desgaste dos músculos das extremidades 
superiores e sensações de queimação ou de perda da 
sensação de dor no antebraço. Além disso, a siringomielia é 
frequentemente acompanhada por outros distúrbios, o que 
interfere de maneira significativa no prognóstico do 
paciente. Dentre os distúrbios mais comuns que 
acompanham a siringomielia, temos: 
a) Hidrocefalia; Tabes Dorsalis; e Teleangiectasia. 
b) Ependioma; Teleangiectasia; e Malformação de 

Arnould-Chiari. 
c) Malformação de Arnould-Chiari; Hipoplasia Cerebelar; 

e Hidrocefalia. 
d) Hipoplasia Cerebelar; Ependioma; e Tabes Dorsalis.  

 

23. No ambiente fisioterapêutico, os pacientes com úlceras de 
pressão têm sido tratados, dentre outros recursos, com 
laserterapia visível. O laser HeNe possui comprimento de 
onda de 632,8 nm e, devido a isso, apresenta-se visível por 
meio de um feixe luminoso de cor avermelhada. A principal 
característica do laser HeNe é que seu potencial 
terapêutico está voltado às lesões dermatológicas, estéticas 
e aos processos de cicatrização. Por isso, tem sido a 
modalidade de laser utilizada para promover a cicatrização 
de úlceras de pressão. No entanto, para dosar 
adequadamente a radiação laser em casos de úlceras de 
pressão é necessário conhecer a área da lesão, a potência 
de emissão do laser e o tempo necessário para obter os 
efeitos desejados. Em relação à dosagem, um parâmetro 
que pode ser utilizado é o Critério de Orientações de Colls, 
que estabelece intervalos de potência de emissão que 
variam de acordo com o objetivo de se produzir efeito 
analgésico, anti-inflamatório, circulatório ou cicatrizante. 
Visando a obter efeito cicatrizante, a potência 
recomendada para as aplicações de laser HeNe em úlceras 
de pressão, segundo o Critério de Orientações de Colls, 
deve ser o seguinte: 
a) 1 a 3J/cm². 
b) 2 a 4J/cm².  
c) 3 a 6J/cm².  
d) 5 a 7J/cm².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores 
ultrassônicos, também chamados simplesmente de 
transdutores. De um modo geral, um transdutor é um 
dispositivo que converte um tipo de energia em outro. Os 
transdutores ultrassônicos convertem energia elétrica em 
energia mecânica e vice-versa. Esses transdutores são feitos 
de materiais piezoelétricos que apresentam um fenômeno 
chamado efeito piezoelétrico, descoberto por Pierre e 
Jacques Curie em 1880. Das opções abaixo, assinale a que 
melhor conceituar o efeito piezoelétrico: 
a) Capacidade que alguns cristais possuem de gerar 

corrente elétrica em resposta a uma pressão mecânica. 
b) Emissão de elétrons por um material, geralmente 

metálico, quando exposto a uma radiação 
eletromagnética de frequência suficientemente alta.  

c) Aumento do fluxo de eletrons que saem de um metal 
devido ao aumento de temperatura.  

d) Característica observada nas ondas quando emitidas ou 
refletidas por um objeto que está em movimento em 
relação ao observador.  

 

25. A dificuldade do paciente hemiplégico em dar o passo com 
o membro inferior saudável ocorre por que: 
a) Na hemiplegia, a base de suporte é muito pequena 

devido ao comprometimento de um dos membros 
inferiores. 

b) O paciente hemiplégico precisa projetar o centro de 
gravidade na base de suporte do membro 
comprometido e esse, por sua vez, não fornece 
estabilidade. 

c) Em casos de hemiplegia, o centro de gravidade é 
continuamente projetado para fora da base de 
suporte. 

d) Na hemiplegia, o paciente necessita estar sempre em 
equilíbrio neutro ou indiferente. 

 

26. Na técnica de alongamento por inibição ativa do tipo 
Contração-Relaxamento (CR) dos músculos isquiotibiais, 
deve-se: 
a) Aplicar resistência por 5 a 10 segundos na elevação da 

cintura pélvica do paciente, pedir o relaxamento e 
depois solicitar nova elevação ativa da cintura pélvica. 

b) Alongar passivamente os isquiotibiais fazendo a 
extensão do joelho logo após ter pedido o relaxamento 
da ação dos músculos encurtados, ou seja, 
relaxamento do movimento de extensão do joelho. 

c) Resistir ao movimento de extensão do joelho e, após o 
relaxamento do paciente, resistir ao movimento 
contrário, ou seja, à flexão do joelho. 

d) Pedir uma contração dos isquiotibiais e resistir ao 
movimento de flexão do joelho por cerca de 6 a 10 
segundos; depois solicitar o relaxamento e, tendo 
certeza disso, alongar passivamente os músculos 
encurtados deslocando o segmento na direção da 
extensão do joelho. 

 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9trons
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onda
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Refletidas&action=edit&redlink=1
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27. Para garantir os direitos relacionados à saúde sexual e 
reprodutiva da população, o Ministério da Saúde, em 2005, 
lançou a Política Nacional de Direitos Sexuais e 
Reprodutivos. A proposta contemplou 14 grupos de ações 
voltadas ao planejamento familiar. Os três principais eixos 
de ação foram os seguintes: 
a) Realização de cirurgias de caráter anticoncepcional no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); política 
pública permanente de orientação sexual nas escolas, 
associada à distribuição de preservativos; criação de 
uma comissão nacional com representantes do 
governo, de instituições de ensino e pesquisa e da 
sociedade civil visando a propor alterações no artigo 
128 do Código Penal, que dispõe sobre o aborto. 

b) Ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais 
reversíveis, os chamados não cirúrgicos; aumento do 
acesso à esterilização cirúrgica voluntária; introdução 
da reprodução humana assistida no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

c) Proposta de descriminalização do aborto para 
gestações até a 10ª semana; programa de incentivo ao 
parto vaginal, em contraponto aos índices crescentes 
de cesárea no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS); criação de um comitê nacional de orientação 
sexual para jovens e adolescentes visando a reduzir os 
índices de gestação nesses grupos. 

d) Realização de cirurgias de caráter anticoncepcional no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); introdução 
da reprodução humana assistida no Sistema Único de 
Saúde (SUS); programa de incentivo ao parto vaginal, 
em contraponto aos índices crescentes de cesárea no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

28. Em 2 de janeiro de 2009, o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), na seção que trata da Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), publicou a descrição do 
especialista em Fisioterapia do Trabalho. Além disso, o 
próprio Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO) reconheceu essa especialidade em 
2008, por meio da promulgação de uma resolução 
específica. Das opções abaixo, assinale a que incluir 
corretamente a portaria do MTE e a resolução do COFFITO 
que tratam do assunto em questão.  
a) Portaria 001/2009 e Resolução 324/2007.  
b) Portaria 397/2002 e Resolução 351/2008. 
c) Portaria 162/2006  e Resolução 60/2007. 
d) Portaria 166/2006 e Resolução 232/2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. O Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) é o 
sistema de informação utilizado pelo Ministério da Saúde 
no armazenamento e processamento de dados referentes a 
doenças. Parte importante das responsabilidades do SINAN 
diz respeito ao registro das Doenças de Notificação 
Compulsória em nível nacional. Recentemente, o Ministério 
da Saúde ampliou a Lista de Doenças de Notificação 
Compulsória (LNC) com a inclusão de mais seis doenças, 
agravos e eventos de importância para a saúde pública, as 
quais devem ser notificadas quando houver suspeita e 
confirmação. De acordo com a Portaria 2472/2010, a lista 
passou a incluir:   
a) Acidentes com animais peçonhentos, como cobras, 

escorpiões e aranhas; atendimento antirrábico 
decorrente de ataques de cães, gatos e morcegos; 
esquistossomose; intoxicações exógenas por 
substâncias químicas, incluindo agrotóxicos e metais 
pesados; sífilis adquirida; e Síndrome do Corrimento 
Uretral Masculino. 

b) Intoxicações exógenas por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos e metais pesados; Síndrome da 
Imunodeficiência Humana Adquirida; cólera; 
esquistossomose; sífilis adquirida; e botulismo. 

c) Síndrome do Corrimento Uretral Masculino; dengue; 
cólera; botulismo; atendimento antirrábico decorrente 
de ataques de cães, gatos e morcegos; Síndrome da 
Imunodeficiência Humana Adquirida. 

d) NDA. 
 

30. Queimaduras são lesões da pele e seus anexos provocadas 
pelo calor, radiação, produtos químicos ou certos animais e 
vegetais. O fogo é o principal agente das queimaduras, 
embora as produzidas pela eletricidade sejam as mais 
mutilantes, resultando com frequência na perda funcional e 
mesmo anatômica de segmentos do corpo, principalmente 
dos membros. As manifestações clínicas mais importantes 
nas queimaduras são as seguintes, exceto: 
a) Formação de substâncias tóxicas pela ausência ou 

diminuição da sudorese. 
b) Dor intensa que pode levar ao choque. 
c) Perda de líquidos corporais. 
d) Presença de choque hipovolêmico associado. 
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31. Dentre outros, são efeitos fisiológicos da progesterona 
durante a gestação: 
a) Desenvolvimento das células alveolar e glandular 

produtoras de leite; redução do tônus dos músculos 
lisos. 

b) Aumento das taxas de retenção de água e sódio; 
elevação das taxas de glicogênio vaginal, com 
predisposição a aftas. 

c) Inibição da atividade miometrial; aceleração do 
amadurecimento cervical e do crescimento mamário.  

d) Incremento dos níveis de prolactina; substituição 
gradual de colágeno em tecidos-alvo. 

 

32. As alterações cutâneas típicas da Síndrome de Reiter 
aparecem em 50 a 80% dos pacientes. As formas mais 
comuns incluem: 
a) Lúpus discoide; lúpus cutâneo subagudo; vasculites 

periungueais; e rash eritematoso papular.  
b) Esclerose sistêmica forma limitada; esclerose sistêmica 

forma difusa; esclerodermia localizada linear; morfeia 
em placas.  

c) Queratodermia blenorrágica; Balanite circinata; 
alterações ungueais; e úlceras orais. 

d) Pápulas de Gottron; heliótropo; hiperemia de pregas 
ungueais; e calcinose.  

 

33. Em dezembro de 2008 foi disponibilizado um relatório mundial de prevenção de injúrias na infância, elaborado pela OMS e 
Unicef. Esse relatório mostra que as causas não-intencionais representam um grande e grave problema de saúde pública e são 
responsáveis por 830.000 mortes a cada ano. Injúrias relacionadas ao trânsito e afogamento lideram essas mortes e suas taxas 
são particularmente altas em crianças de países pobres. Além da pobreza, existe uma forte associação entre a idade e o 
desenvolvimento, o modo como a criança interage com o mundo, os tipos de atividades que desempenha e os tipos de injúrias 
envolvidos. Associados a esses fatores de risco estão o acesso, a qualidade e a disponibilidade de atendimento médico, que 
podem influenciar tanto a qualidade da sobrevida como as consequências de longo prazo. As injúrias da infância podem ser 
estudadas da mesma forma organizada que as doenças infecciosas: o hospedeiro é a vítima; o agente patogênico é a energia 
(mecânica, térmica, química, elétrica, radiação); os vetores são todos os objetos (automóvel, moto, bicicleta, escada, mobília, 
faca, brinquedo, fios elétricos), elementos naturais (fogo, água), produtos químicos (medicamentos, produtos de limpeza) ou 
animais (cão, animais peçonhentos) que possibilitam a liberação – ou falta – de energia sobre a vítima. A tabela abaixo 
apresenta recomendações relacionadas ao hospedeiro, ao agente e aos ambientes físico e socioeconômico, a partir das fases 
de pré-evento, evento é pós-evento. A tabela em questão é denominada: 

 

Fases Hospedeiro Agente Ambiente físico Ambiente socioeconômico 

Pré-evento 
Campanhas de 

prevenção 
Reduzir a quantidade 

Separar agente 
da vítima 

Modificações ambientais 

Evento Estabilizar e reparar 
Diminuir a liberação 

de energia 
Afastar outros 

agentes 
Disponibilidade de 

barreiras ou proteções 

Pós-evento Reabilitar --- 
Centros de 

trauma 

Suporte e treinamento de 
atendimento de 

emergência 

 
a) Matriz de fases e fatores de Haddon. 
b) Modelo epidemiológico de Uri Bronfenbrenner. 
c) Matriz de Haddon-Bronfenbrenner. 
d) Modelo conceitual de controle de injúrias de Rivara. 

 

 

34. O processo de desmame abrange tanto mecanismos 
simples, utilizados em pacientes que recuperam a 
respiração espontânea após anestesia geral, como 
mecanismos complexos, utilizados em pacientes 
submetidos à ventilação mecânica prolongada.  De modo 
geral, é correto afirmar que os critérios para dar início ao 
desmame, dentre outros, englobam: 
a) Estabilidade do quadro hemodinâmico; controle de 

arritmias cardíacas; Pi max ≤ 20cm H2O; e Pe max < 80 
cm H2O 

b) Imaginologia negativa para pneumotórax, derrame 
pleural, atelectasia e infiltrados intersticiais e/ou 
alveolares; ausência de distúrbios hidroeletrolíticos; 
PO2/FiO < 50; e FiO2 > 50%. 

c) Grau de nutrição adequado; estabilidade do quadro 
hemodinâmico; ausência de distúrbios 
hidroeletrolíticos; Pe max > 60 cm H2O; e FiO2 < 40%. 

d) Nível de consciência normal ou dentro do esperado; 
controle de arritmias cardíacas; imaginologia negativa 
para pneumotórax, derrame pleural, atelectasia e 
infiltrados intersticiais e/ou alveolares; FR > 28; VC > 
5mℓ/kg. 
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35. Observe as seguintes afirmativas relacionadas ao risco de 
tromboembolismo venoso. 

I. A embolia pulmonar é uma das principais causas de 
óbito hospitalar. Além disso, associadamente às 
consequências da trombose venosa profunda, é motivo 
de grande morbidade em decorrência de síndrome pós-
trombótica e hipertensão pulmonar secundária.  

II. Sem profilaxia adequada, mais de 40% dos pacientes 
clínicos e cirúrgicos de alto risco desenvolvem trombose 
venosa profunda (TVP) e uma parcela deles 
desenvolverá tromboses mais proximais, com maior 
risco de embolia pulmonar. Portanto, é necessário que 
todo paciente internado tenha o seu risco de 
tromboembolismo venoso avaliado, e que, nos 
pacientes de maior risco, seja instituída profilaxia 
precoce.  

III. Em relação aos casos cirúrgicos é essencial determinar 
o tipo e a extensão da cirurgia, pois esses são os 
principais determinantes do risco de tromboembolismo 
venoso, devendo ser avaliados também outros fatores 
de risco independentes, como câncer, 
tromboembolismo prévio, imobilidade prolongada, 
idade avançada e obesidade.  

Em relação às afirmativas I, II e III, é incorreto afirmar que: 
a) A afirmativa I está correta. 
b) As afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Não há afirmativas incorretas. 

 

36. Em relação à concordância dos termos, analise as 
proposições abaixo: 

I. Os indicados ao prêmio sois vós. 
II. Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser 

tomadas pela polícia civil e militar. 
III. Deve haver médicos especializados em transplante de 

córnea nesse hospital. 
IV. Um bando de rolinhas invadiram a plantação. 

 
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de 

concordância. 
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
d) Apenas III está em desacordo com as normas de 

concordância. 
 

37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos 
substantivos: 
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência. 
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva. 
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade. 
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira. 

 
 
 
 
 
 

38. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou 
não _______ às declarações. 
 
a) Mesma – ir anexas 
b) Mesmo – irem anexas. 
c) Mesma – ir anexos. 
d) Mesmo – irem anexos. 

 

39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está 
incorreto: 
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi. 
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti. 
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal. 
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho 

amanhã. 
 

40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos 
termos: 
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever 

indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo 
dever indica probabilidade.  

b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo 
indireto. 

c) O verbo atender admite dupla regência.  
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo 

indireto.  
 

41.  Aponte a alternativa em que a oração se classifica como 
oração sem sujeito: 
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.  
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.  
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.  
d) Ninguém será incriminado.  

 

42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da 
crase: 
a) Deu o bônus a quem merecia.   
b) Diga parabéns a sua mãe.  
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.  
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais. 

 

43. A pontuação está correta na alternativa: 
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar. 
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve 

ser, incisivo. 
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, 

protetor solar. 
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições. 

 

44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente 
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco 
Central será ocupado por: 
a) Henrique Meirelles. 
b) Antônio Palocci. 
c) Alexandre Tombini. 
d) Eduardo Dutra. 
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45. O processo natural de formação do relevo depende de dois 
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. 
As forças externas são o conjunto de elementos que 
modelam o relevo, onde o principal deles é o 
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que: 
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as 

formas de relevo ao redor do globo. 
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, 

pela ação do gelo em áreas polares. 
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de 

substâncias básicas na decomposição das rochas. 
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas 

do relevo, caracterizando a formação de planícies. 
 

46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm,      
7 cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo 
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede    
3 cm? 
a) 10,5 cm. 
b) 8,5 cm. 
c) 13,5 cm. 
d) 15,5 cm. 

 

47. Durante a manhã, li     de um livro, a tarde li     do que 

restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. 
Quantas páginas têm esse livro? 
a) 600. 
b) 1.200. 
c) 780. 
d) 240. 

 

48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo 
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o 
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença 
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma 
dos três é 189? 
a) 39. 
b) 15. 
c) 35. 
d) 72. 

 

49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 
crianças. Quantas pessoas há nessa festa? 
a) 420. 
b) 380. 
c) 120. 
d) 200. 

 

50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias 
para obter R$ 3.900,00? 
a) 0,03%. 
b) 1,2%. 
c) 9%. 
d) 4%. 

 

 
 
 

 
 




