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1ª Parte – Português  
 
 
TEXTO 1 
 
Saúde também traz dinheiro 
 
Alexandra Gonsalez 
 
Para garantir uma boa aposentadoria, comece apostando 
nas verdinhas, que o lucro é certo. Não, não estamos 
falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas 
verduras, frutas e uma dieta equilibrada, somadas a outros 
hábitos saudáveis, ajudam o corpo, a cabeça e o bolso. 
Para quem chega à aposentadoria, essa ajuda pode ser 
gigantesca. Pessoas com problemas como obesidade, 
colesterol elevado e pressão alta gastam o dobro com 
remédios e serviços de saúde, segundo o ex-ministro da 
Previdência José Cechin, atual presidente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar. Esses problemas podem 
ser minimizados com algumas medidas, que vão resultar 
numa aposentadoria mais rica, com mais autonomia e 
vigor.  
 
Um bom primeiro passo é abandonar o papo furado. 
Histórias do tipo “meu avô comia torresmo em todas as 
refeições e viveu até os 90 anos” não significam que a 
média das pessoas possa fazer o mesmo. Genética, 
ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada 
um. Além disso, adotar hábitos saudáveis não significa 
virar atleta nem abandonar o prato favorito. Significa 
apenas incluir na rotina algum tipo de atividade física 
regular, usar a medicina preventiva a seu favor e 
abandonar os excessos de sal, gordura, açúcar e álcool. 
Por fim, eliminar ou reduzir ao máximo o fumo. A defesa 
inflamada da liberdade individual e dos hábitos ruins 
deveria ser temperada com algumas dúvidas: no futuro, 
quem arcará com as despesas extras de saúde? A falta de 
cuidados preventivos hoje não poderá resultar em risco 
financeiro para a família, o marido ou a mulher e os filhos 
amanhã?  
 
Na aposentadoria, o gasto médico cresce. Conter esse 
aumento significa aproveitar melhor o dinheiro guardado. 
Não há como prever o gasto futuro, mas há uma dinâmica 
de mudança do perfil de despesas bem conhecida. Os 
especialistas sugerem a um aposentado tentar dispor de 
70% de seu último salário, a fim de manter o padrão de 
vida. Dentro desse novo “salário”, despesas típicas da fase 
mais intensa da vida produtiva (como roupas para 
trabalhar e combustível) tendem a dar lugar a gastos com 
saúde. “Se você envelhecer bem, esse gasto será mais ou 
menos fixo, com um plano de saúde e alguns 
medicamentos”, diz o educador financeiro Mauro Calil. 
 
01. Uma palavra que pode resumir o tema do texto é: 

 
a) prevenção 
b) velhice 
c) aposentadoria 
d) futuro 
e) gastos médicos 

 
 
 
 

02. ‘Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a 
saúde de cada um.’ 
 
Que vocábulos abaixo dariam atributos respectivos às 
palavras destacadas? 
 

a) qualificada- saudável-insalubres. 
b) boa-produtivo- saudáveis. 
c) pesquisada- promissor- saudáveis. 
d) boa- claro- responsáveis. 
e) qualificada- afetivo- modernos. 

 
03. ‘o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e 
sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e 
uma dieta equilibrada’ 
 
Analise os itens e marque a alternativa correta: 
 

a) ‘muitas’ no trecho tem a função de pronome 
indefinido. 

b) O advérbio ‘muitas’ só pode ser classificado assim 
pelo contexto em que está inserido. 

c) Pelo contexto do trecho é possível classificar a 
palavra ‘equilibrada’ tanto como verbo como 
quanto adjetivo. 

d) Sendo ‘equilibrada’ um adjetivo, não tem ele 
função sintática na oração. 

e) ‘equilibrada’ é verbo auxiliar, sendo essa sua 
função sintática na oração. 

 
04.  Assinale a alternativa correta: 
 

a) O objetivo do texto é a transmissão de 
informações sobre um tema da realidade, o que 
caracteriza a função referencial da linguagem. 

b) A função emotiva da linguagem está 
caracterizada no texto quando o autor ao retratar 
a realidade exprime sua opinião. 

c) Fazendo uso da função conativa, o autor tenta 
estabelecer e manter a partir de informações 
úteis, o canal de comunicação objetiva com o 
leitor. 

d) A ênfase no código revela a função da linguagem 
predominante no texto. 

e) A liberdade no uso da palavra e a exploração 
delas no sentido de evocar imagens, determina 
qual função da linguagem foi escolhida pelo ator. 

 
 
Texto 2 
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05. O texto faz referência a um episódio recente da política 
brasileira. Considere qual das afirmações abaixo 
corresponde à verdade? 
 

a) O texto reflete um dos raros casos em que temos 
de lançar mão de nossos conhecimentos para 
compreender um enunciado. 

b) É pelo ato, muitas vezes inconsciente, de 
completar as informações fornecidas pelo texto 
com aquelas que já temos que podemos inferir o 
que foi pretendido pelo autor.  

c) Os textos sempre trazem explícitos os elementos 
que compõem a construção de seu sentido. 

d) A fala do texto surpreende o interlocutor 
justamente porque o que ele queria ouvir era 
justamente o contrário. 

e) A principal pista dada pelo texto acerca de sua 
mensagem é a imagem do interlocutor do texto. 

 
 
TEXTO 3 
 
O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível 
começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café 
da manhã; a menina tirara a mesa e fora à porta que dá 
para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá 
de cima um tripulante avistou aquele pano branco 
tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu 
coração solitário comoveu-se. 
 
E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado 
vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das 
laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro 
agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já 
sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e 
saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os 
homens, quão indiferentes passam entre si, cada um 
trancado na sua vida. 
 
Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, 
agitava no ar um pano, como uma bandeira; decerto era 
bonita — o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a 
silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde-e-
areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande 
impulso agradecido; debruçou-se à janela, agitou os 
braços, gritou: "Amigo, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe 
corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar 
uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de 
um dirigível da Marinha que servisse para ser oferecido a 
uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi 
uma grande caneca de louça branca, pesada como uma 
bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E 
foi aquela caneca que o navegante atirou; atirou, não: 
deixou cair a uma distância prudente da figurinha 
iluminada, lá embaixo; deixou-a cair num gesto delicado, 
procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o 
objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas 
suavemente, como uma dádiva. 
 
06.  ‘deixou-a cair num gesto delicado’ 
 
O pronome refere-se a: 
 

a) distância prudente 
b) figurinha iluminada 
c) caneca 
d) dádiva 
e) força da gravidade 

07. ‘Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente 
embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns 
dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam 
entre si, cada um trancado na sua vida.’ 
 
Pelo menos uma das vírgulas empregadas no trecho 
acima foi para: 
 

a) Separar o sujeito do predicado deslocados. 
b) Isolar o aposto. 
c) Isolar o vocativo. 
d) Isolar expressão explicativa. 
e) Isolar uma oração sindética explicativa. 

 
08. No texto, o vocábulo ‘tangível’ pode ter como sinônimo: 
 

a) tocável 
b) distante 
c) clara 
d) portátil 
e) obtusa 

 
 
09. ‘gritou: "Amigo!, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada.’ 
 

I. O período apresenta três formas verbais. 
II. A segunda oração do período indica um fato 

contrário expresso na oração principal, mas que 
não é suficiente para anulá-lo. 

III. A terceira oração é coordenada, independente, da 
segunda, servindo-lhe de complemento. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

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

 
 
Texto 4 
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10. Analise as informações a seguir: 
 

I. O texto tem sua concepção inteiramente definida 
pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o 
exemplo desse texto publicitário. 

II. A finalidade primordial do texto é convencer o 
leitor/interlocutor a ‘comprar’ um produto ou idéia. 

III. Geralmente textos publicitários é construído a fim 
de permitir que sejam identificadas características 
associados a interlocução de um perfil específico. 

 
Estão corretas: 
 

a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) II. 
d) I, II, III. 
e) III. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre saúde e condições sanitárias é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O conceito de saúde entendido como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, não 
restringe o problema sanitário ao âmbito das 
doenças. Hoje, além das ações de prevenção e 
assistência, considera-se cada vez mais 
importante atuar sobre os fatores determinantes 
da saúde. É este o propósito da promoção da 
saúde, que constitui o elemento principal das 
propostas da Organização Mundial de Saúde e da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

b) A utilização do saneamento como instrumento de 
promoção da saúde pressupõe a superação dos 
entraves tecnológicos políticos e gerenciais que 
têm dificultado a extensão dos benefícios aos 
residentes em áreas rurais, municípios e 
localidades de pequeno porte. 

c) A maioria dos problemas sanitários que afetam a 
população mundial estão intrinsecamente 
relacionados com o meio ambiente. Um exemplo 
disso é a diarréia que com mais de quatro bilhões 
de casos por ano, é a doença que aflige a 
humanidade. Entre as causas dessa doença 
destacam-se as condições inadequadas de 
saneamento. 

d) Cerca de três milhões dos habitantes da Terra 
não têm acesso a habitação segura e a serviços 
básicos, embora todo ser humano tenha direito a 
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 
a natureza. 

e) No Brasil as doenças resultantes da falta ou 
inadequação de saneamento, especialmente em 
áreas pobres, têm agravado o quadro 
epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose e leptospirose são exemplos 
disso. 

 
 
 
 
 
 
 

12. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) é o sistema responsável pela captação e 
processamento das contas ambulatoriais do SUS. O 
documento básico é o:  
 

a) Ficha de Percentual Ambulatorial. 
b) Boletim de Entrada Ambulatorial. 
c) Boleto de Controle Ambulatorial. 
d) Boletim de Produção Ambulatorial. 
e) Boletim de Controle de Entrada Ambulatorial. 

 
13. São vetores na transmissão da febre tifóide: 
 

a) Morcegos. 
b) Cães e gatos. 
c) Barbeiro. 
d) Mosquito. 
e) Moscas. 

 
14. A vacina dT (Dupla tipo adulto) é contra: 
 

a) Difteria e Tétano. 
b) Hepatite B e C. 
c) Febre Amarela e Caxumba. 
d) Caxumba e Rubéola. 
e) Sarampo e Rubéola. 

 
15. Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher é INCORRETO afirmar: 
 

a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, 
assistência e recuperação da saúde, executadas 
nos diferentes níveis de atenção à saúde (da 
básica à media complexidade). 

b) A atenção integral à saúde da mulher 
compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, 
do momento em que apresenta determinada 
demanda, assim como de sua singularidade e de 
suas condições enquanto sujeito capaz e 
responsável por suas escolhas. 

c) A atenção integral à saúde da mulher implica, 
para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas 
singulares, seja por razões econômicas, culturais, 
religiosas, raciais, de diferentes orientações 
sexuais, etc. 

d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a 
todas as diferenças, sem discriminação de 
qualquer espécie e sem imposição de valores e 
crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser 
incorporado aos processos de sensibilização e 
capacitação para humanização das práticas em 
saúde. 

e) No processo de elaboração, execução e avaliação 
da Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá 
ser estimulada e apoiada a participação da 
sociedade civil organizada, em particular do 
movimento de mulheres, pelo reconhecimento de 
sua contribuição técnica e política no campo dos 
direitos e da saúde da mulher. 

 
16. PNDS significa: 
 

a) Programa Nacional de Democracia em Saúde. 
b) Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde. 
c) Programa Nacional Desmistificação em Saúde. 
d) Pesquisa Nacional Sobre Doença e Saúde. 
e) Projeto Nacional Sobre Democracia e Saúde. 
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17. O período de incubação do vírus D da hepatite é: 
 

a) De 2 a 6 semanas. 
b) De 4 a 24 semanas. 
c) De 5 a 10 semanas. 
d) De 2 a 10 semanas. 
e) De 20 a 42 semanas. 

 
18. Ao vacinar um recém-nascido com a BCG, observou-
se que a vacina não teve sua aplicação adequada e logo 
ela não terá a mesma ação, desta forma, recomenda-se 
aplicar a vacina: 
 

a) Após 72 da primeira aplicação. 
b) Após 30 dias da primeira aplicação. 
c) Após três meses da primeira aplicação. 
d) Após quatro meses da primeira aplicação. 
e) Após seis meses da primeira aplicação. 

 
19. Segundo o Caderno de Informações de Saúde no 
Brasil; Entre os anos de 2000 a 2005, o ano que teve o 
menor coeficiente de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares foi: 
 

a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 

 
20. Segundo o Caderno de Informações de Saúde em 
Pernambuco, Entre os anos de 2002 a 2006, o Coeficiente 
de Mortalidade por AIDS foi maior em: 
 

a) 2002 
b) 2003 
c) 2004 
d) 2005 
e) 2006 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Referente a osteoartrite do joelho é INCORRRETO 
afirmar: 
 

a) É uma é uma doença degenerativa articular. 
b) Pode ser de etiologia primária ou secundária 
c) A artroplastia total do joelho é um procedimento 

cirúrgico de alta complexidade. 
d) A osteotomia tibial proximal é indicada no 

paciente com artrose unicompartimental do 
joelho, com deformidade em varo e bastante 
passivo. 

e) A dor e a dificuldade de deambulação são queixas 
freqüentes e podem causar perda substancial na 
autonomia e na qualidade de vida dos pacientes. 

 

22. A figura represente que 
análise: 
 

a) Equilíbrio frontal pélvico. 
b) Equilíbrio sagital pélvico. 
c) Equilíbrio horizontal pélvico. 
d) Gibosidades. 
e) Deslocamento do tronco no plano frontal. 

 
23. Os sintomas mais comuns desencadeados por 
retrações importantes dos músculos escalenos anterior e 
médio são, EXCETO: 
 

a) Parestesia generalizada de membro superior. 
b) Incapacidade de descrever o caminho preciso da 

irradiação do pescoço em direção ao membro 
superior. 

c) Cansaço das mãos. 
d) Diminuição da precisão dos movimentos das 

mãos com o passar do dia. 
e) Tremores e sudorese dos membros superiores. 

 
24. Na Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva –PNF 
tem-se diversos procedimentos básicos de facilitação  
onde alguns estão descritos abaixo, destes, é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Resistência: auxilia a contração muscular e o 
controle motor e aumenta a força. 

b) Irradiação e reforço: utilizam a deflagração da 
resposta ao estímulo. 

c) Posição corporal e biomecânica: guiam e 
controlam o movimento por meio do alinhamento 
do corpo, dos braços e das mãos do terapeuta. 

d) Tração e aproximação: o alongamento ou a 
compressão dos membros e do tronco facilita o 
movimento e a estabilidade. 

e) Sincronização de movimentos: movimentos 
sinérgicos em massa são componentes do 
movimento funcional normal. 

 
25. São alguns dos princípios básicos do Método Klapp, 
EXCETO: 
 

a) Sucessão de fases: mobilização, alongamento, 
fortalecimento, correção (deslocamento 
dinâmico). 

b) Movimento braço-mão precede, em geral, o 
deslocamento do joelho. 

c) Limite do equilíbrio (dentro de uma 
posição/deslocamento possível). 

d) Coxa de sustentação (mais próxima da horizontal 
para manter a retroversão do quadril). 

e) Equilíbrio entre a tração cervical e retroversão. 
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26. São sintomas motores (alterações na função muscular) 
frequentes da esclerose múltipla, EXCETO: 
 

a) Entorpecimento 
b) Debilidade 
c) Visão dupla 
d) Obstipação 
e) Incontinência fecal 

 
27. Referente ao Código de ética de fisioterapia é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) É dever do fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional pertencer, no mínimo, a uma 
entidade associativa da respectiva classe, de 
caráter cultural e/ou sindical, da jurisdição onde 
exerce sua atividade profissional. 

b) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional 
avaliam sua competência e somente aceitam 
atribuições ou assumem encargo, quando 
capazes de desempenho seguro para o cliente. 

c) Apenas o fisioterapeuta pode fazer o diagnóstico 
fisioterápico, cabendo ao terapeuta ocupacional 
apenas o diagnóstico terapêutico ocupacional e 
participar da elaboração do programa de 
tratamento junto com o fisioterapeuta. 

d) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são 
responsáveis pelo desempenho técnico do 
pessoal sob sua direção, coordenação, 
supervisão e orientação. 

e) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional zelam 
pelo cumprimento das exigências legais 
pertinentes a substâncias entorpecentes e outras 
de efeitos análogos, determinantes de 
dependência física ou psíquica. 

 
28. Referente à distrofia muscular pode-se afirmar, 
EXCETO: 
 

a) Risco para lesão relacionado à incapacidade de 
controlar os movimentos. 

b) Risco para nutrição desequilibrada: mais do que 
as necessidades corporais relacionados ao 
sedentarismo e insaciedade psíquica.   

c) Risco para mobilidade física prejudicada 
relacionado à fraqueza muscular. 

d) Risco para desesperança relacionado à natureza 
progressiva da doença.  

e) Déficits no autocuidado relacionado às 
deficiências sensório-motoras. 

 
29. São problemas relacionados à osteoporose, EXCETO: 
 

a) Dor relacionada ao espasmo muscular e às 
fraturas. 

b) Manutenção ineficaz da saúde relacionadas à 
atividades físicas diárias insuficiente. 

c) Nutrição desequilibrada devido a ingesta 
inadequada de cálcio, de proteína e de vitamina 
E. 

d) Mobilidade física prejudicada relacionada à 
limitada amplitude de movimentos secundária às 
mudanças esqueléticas. 

e) Medo relacionado à natureza imprevisível da 
condição. 

 
 
 
 

30. São problemas que podem ser encontrados com a 
amputação (extremidade inferior), EXCETO: 
 

a) No pré-operatório pode ocorrer ansiedade 
relacionada ao conhecimento insuficiente das 
rotinas pós-operatórias, das sensações pós-
operatória e das técnicas para caminhar com 
muletas. 

b) No pós-operatório pode ocorrer síndrome de 
desuso. 

c) No pós-operatório: dor aguda, nestes casos não 
ocorre a dor crônica, relacionada à sensibilidade 
no membro-fantasma secundária à estimulação 
da inervação periférica e/ou aos impulsos 
anormais do SNC. 

d) No pós-operatório: risco de lesão relacionado ao 
andar alterado e aos perigos dos equipamentos 
auxiliares. 

e) No pós-operatório: risco de contraturas 
relacionado ao movimento prejudicado secundário 
a dor. 

 
31. São problemas colaborativos relacionados o pós-
operatório da artroplastia, EXCETO: 
 

a) Embolia gasosa 
b) Infecção 
c) Fratura de estresse 
d) Herniação sinovial 
e) Tromboembolia 

 
32. Em eletroterapia, a tensão que suporta um elemento 
isolado em relação à intensidade onde sua unidade é o 
Farad ou µF, denomina-se: 
 

a) Capacidade 
b) Influência 
c) Equivalente calórico elétrico 
d) Intensidade 
e) Condução eletrolítica 

 
33. Referente a estimulação por impulso simples 
automáticos para o tratamento de músculos estriados com 
reação degenerativa é INCORRETO afirmar: 
 

a) O tratamento por impulso com inclinação variável 
(impulsos exponenciais) se aplica às paralisias 
que apresentam uma ação degenerativa, assim 
como à musculatura de fibras transversais que 
não respondem às placas terminais motoras. 

b) Estes músculos se comportam como um músculo 
fetal ou como a musculatura de fibras lisas, nas 
quais não existem as placas terminais motoras. 

c) Em geral o tratamento se fundamenta no seguinte 
princípio: dirigir em conjunto os músculos em 
tratamento a uma contração rítmica, enquanto se 
experimenta dirigir os músculos lisos a um 
peristaltismo. 

d) A terapia por correntes exponenciais tira proveito 
do fato de que os músculos degenerados ou lisos, 
por aumento do tempo fundamental de 
estimulação, não apresenta efeito de 
acomodação, mas que respondem à uma 
excitação elétrica que alcança sua intensidade 
máxima progressivamente. Com estes músculos 
não se obtém uma ação tetanizante, senão 
unicamente uma contração. 
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e) A pedente do impulso depende do estado do 
músculo tratado, e por isso o “Stimulette” possui 
três tipos diferentes de impulsos: para lesões 
recentes, médias e graves. 

 
34. Na eletroterapia no tratamento da poliomielite, quando 
desaparecem os sintomas agudos e subagudos, há 
necessidade de se iniciar imediatamente com terapia 
exponencial. O objetivo são os seguintes, EXCETO: 
 

a) A máxima recuperação dos músculos paralisados 
(a fim de evitar a atrofia e favorecer a 
regeneração das partes lesadas reversivelmente 
e a hipotrofia dos músculos que permanecem 
inalterados). 

b) Prevenção das lesões articulares tanto destrutivas 
como degenerativas. 

c) Prevenção de deformidades, sobretudo escoliose. 
d) Prevenção de lesões a frígore e déficit vascular 

periférico. 
e) Formento do crescimento. Nas crianças e 

adolescentes nos quais o atraso pôndero-
estrutural se produz pela atrofia em conseqüência 
da inatividade e da circulação periférica 
insuficiente, deve-se instituir um tratamento 
intensivo para melhorar a circulação e a 
ossificação epifisária. 

 
35. Sobre termoterapia por convecção é INCORRETO 
afirmar:  
 

a) Trata-se de uma aplicação de calor irradiado, ou 
seja, por ondas infravermelhas, que pertencem ao 
campo eletromagnético. 

b) Trata-se de ondas que no campo eletro-
magnético se situam ao lado da luz visível 
limitando o vermelho, mas com uma frequência 
inferior ao mesmo, ou seja de 300 a 2000 mµ e, 
portanto fora do espectro visual. 

c) Atua preferencialmente sobre os vasos 
subcutâneos provocando uma hiperemia dérmica, 
com as conseqüências locais e reflexas. 

d) Existem vários procedimentos para a produção 
artificial destas ondas, que podem classificar-se 
em: fontes luminosas em que as ondas são mais 
visíveis porque se aproximam mais ao espectro 
visível e, portanto, são de maior frequência, e se 
obtém por filamentos carbônicos ou de tungstênio 
constituindo o procedimento mais antigo, e fontes 
não luminosas, que exigem procedimentos 
especiais com resistências de carvão e misturas 
especiais, que foram chamadas de “calor negro”. 

e) As indicações e contra-indicações são as mesmas 
mencionadas na aplicação de calor por condução. 

 
36. Nas artropatias inflamatória degenerativa, as afecções 
inflamatórias abrangem as descrições abaixo, EXCETO: 
 

a) Artrite e poliartrite deformante progressiva. 
b) Bursite. 
c) Periartrite escápulo-umeral. 
d) Tenovaginite. 
e) Epicondilite, espondilite anquilo-poiétice e 

espondiloartrite. 
 
 

37. No exame físico em 
fisioterapia respiratória, esta figura demonstra um tórax: 
 

a) Normal 
b) Tonel 
c) Cifótico 
d) Escavado 
e) Carinado 

 
 

38.
Ainda em fisioterapia respiratória, na avaliação do padrão 
respiratório, esta figura demonstra um ritmo anormal de 
respiração, Qual? 
 

a) Biot 
b) Kusmaul 
c) Sheine stockes  
d) Peak flow  
e) Jonats 

 
39. As mudanças mecânicas ocorridas na gestação 
merecem destaque no campo da fisioterapia, desta forma, 
sobre estas mudanças é INCORRETO afirmar: 
 

a) O centro gravitacional desvia-se para cima e para 
frente devido ao alargamento das mamas e do 
útero, sendo assim, necessário estabelecer 
compensações posturais buscando o equilíbrio e 
a estabilidade. 

b) A lordose cervical aumenta na coluna cervical 
inferior. 

c) A lordose lombar aumenta para compensar a 
mudança no centro gravitacional. 

d) O peso transfere-se para os calcanhares no 
intuito de trazer o centro gravitacional para uma 
posição mais posterior. 

e) A gestante deve evitar o aumento da lordose com 
uma compensação de cargas, puxando para 
frente.  
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40. Sobre queimadura e fisioterapia é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A queimadura caracteriza-se por uma lesão que 
atinge a pele e/ou seus anexos pela ação de 
agentes térmicos, químicos ou físicos, como a 
eletricidade, fogo, radiação entre outros.  

b) São considerados grandes queimados, os 
pacientes com queimaduras graves, ou seja, de 
segundo grau que excedam 20% ou terceiro grau 
com mais de 10% da superfície corpórea lesada. 

c) Estes pacientes apresentam além de exuberante 
reação local, importantes repercussões 
sistêmicas, podendo acometer todos os órgãos, 
com extensão de duração das disfunções 
orgânicas proporcionais à extensão da lesão. 

d) A fisioterapia visa o restabelecimento da função 
ventilorrespiratória através da redução do trabalho 
da mecânica ventilatória, da permeabilidade das 
vias aéreas, da ampliação dos diâmetros 
torácicos e da conseqüente expansão dos 
volumes pulmonares. 

e) São alguns dos recursos terapêuticos no 
tratamento do grande queimado: manobras de 
desobstrução brônquica (higiene brônquica), a 
umidificação, a mobilização e a eliminação das 
secreções brônquicas, permitindo o aumento da 
resistência das vias aéreas e melhorando a 
função respiratória, técnicas como a vibração 
torácica manual, drenagem postural, tosse 
assistida, além da oscilação oral de alta 
freqüência (OOAF) e a aspiração brônquica.  

 
 

 
FIM DO CADERNO 







