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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 01 

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em 
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, 
determina que a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não pode exceder um percentual 
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos 
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que 
indica os percentuais estabelecidos para essas três 
instâncias governamentais: 

A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

 
 

QUESTÃO 02 

O Brasil possui uma forma de governo e um regime 
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa 
que apresenta a forma de governo e o regime político 
existente no Brasil: 

A) República Federativa Capitalista. 

B) Monarquia Parlamentarista. 

C) Monarquia Democrática. 

D) República Federativa Parlamentarista. 

E) República Federativa Presidencialista. 
 
 

QUESTÃO 03 

O Brasil é uma Federação dividida em unidades 
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de 
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no 
Brasil: 

A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois 
Distritos Federais. 

B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois 
Distritos Federais. 

C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito 
Federal. 

D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito 
Federal. 

E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecem a alguns princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta esses princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade e moralidade. 

C) pessoalidade, moralidade e eficiência. 

D) impessoalidade, publicidade, eficiência, coletividade e 
parcialidade. 

E) coletividade, pessoalidade, eficiência e ilegalidade. 

 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra 
e da música do hino do município de Nova Aurora: 

A) Sebastião Vergueiro Lima 

B) Carlos Silvério da Silva 

C) Sebastião Lima 

D) Agostinho da Luz 

E) Álvaro de Azevedo Lima 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
         Nas questões de 06 a 25, assinale a alternativa 
correta. 
 

QUESTÃO 06 

Qual destes artigos faz parte da constituição Federal 
de 1988 (sessão II da Saúde)? 

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

B) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público não interferir, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. 

C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso restrito às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

D) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
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controle, devendo sua execução ser feita 
indiretamente por seus governantes. 

E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços prestados por entidades privadas. 

 
 

QUESTÃO 07 

Qual é a finalidade da Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96)? 

A) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do poder público estadual e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 
saúde dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, 
e Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito federal e 
da União, avançando na consolidação dos princípios 
do SUS. 

B) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do Distrito Federal, da função de 
gestor da atenção à saúde dos brasileiros(Artigo 30, 
incisos V e VII, e Artigo 32, Parágrafo 1º, da 
Constituição Federal), com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades dos Estados, do 
Distrito federal e da União, avançando na 
consolidação dos princípios do SUS. 

C) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do poder público municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 
saúde dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, 
e Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades somente ao poder federal ao 
atendimento básico em saúde. 

D) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o Distrito 
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos 
seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, e Artigo 
32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), com a 
conseqüente desobrigatoriedade das 
responsabilidades dos Estados, e municípios , 
avançando na consolidação dos princípios do SUS. 

E) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do poder público municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 
saúde dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, 
e Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito federal e 
da União, avançando na consolidação dos princípios 
do SUS. 

QUESTÃO 08 

Qual patologia afeta a estrutura óssea, onde os 
osteoclastos trabalham de forma desordenada aumentado 
a remodelação óssea, sendo que na fase de reabsorção, o 
osso é mole, vascularizado e sangra e na fase de 
formação e duro e esclerótico? Ao raios-X é evidênciada a 
redução da densidade do córtex ósseo, nos estágios 
iniciais, seguida por um aumento desta densidade óssea 
com um espessamento característico das trabéculas. A 
deformidade caracteriza-se pela compressão dos corpos 
vertebrais, deformidade na pelve e no crânio com aumento 
da curvatura dos ossos longos como a tíbia e fêmur que 
se inclinam anteriormente e lateralmente. Para tratamento 
desta enfermidade de forma conservadora as condutas 
fisioterápicas são principalmente mobilizações articular e 
fortalecimento muscular. 

A) osteoporose. 

B) artropatias Cristalinas. 

C) doença de Paget. 

D) espondilite Anquilozante. 

E) Artrite Reumatóide 

 

QUESTÃO 09 

Um Paciente com idade de 15 anos, hemofílico, 
chega para tratamento fisioterápico apresentando uma 
hemartrose de surgimento súbito com a presença de 
tumefação, calor e dor na articulação do cotovelo 
esquerdo. Dentre as alternativas relacionadas abaixo, qual 
seria a conduta mais adequada para o tratamento deste 
paciente? 

A) Crioterapia, imobilização em goteira de gesso ou de 
material termoplástico pelo período máximo de quatro 
dias. 

B) Crioterapia, imobilização em goteira de gesso ou de 
material termoplástico pelo período máximo de quatro 
dias, cinesioterapia com mobilização passiva e 
exercícios isotônicos de membros superiores. 

C) Crioterapia, imobilização em goteira de gesso ou de 
material termoplástico pelo período máximo de quatro 
dias, cinesioterapia com mobilização passiva e 
exercícios isoméricos de membros superiores.  

D) Crioterapia e cinesioterapia com mobilização ativa. 

E) Imobilização em goteira de gesso ou de material 
termoplástico pelo período máximo de quatro dias, 
cinesioterapia com mobilização ativa e exercícios 
isométricos. 

 
 

QUESTÃO 10 

Um paciente do sexo masculino com idade de 30 
anos, atleta, chega para atendimento fisioterápico após 
lesão do músculo reto femoral. Esta lesão se apresenta na 
fase de proliferação, onde existe migração de fibroblastos, 
ocasionando a formação de tecido granular e 
angiogênese. Nesta fase de cicatrização, assinale a 
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alternativa que indica as condutas adequadas ao 
tratamento: 

A) ultra-som contínuo com doses entre 0,6 a 1,0W/ cm², 
estimulação elétrica transcutânea.  

B) ultra-som contínuo com doses entre 0,1 a 0,6W/ cm², 
estimulação elétrica transcutânea, exercícios 
isométricos e isotônicos e laserterapia utilizando fonte 
de hélio-neonio (He-Ne). 

C) ultra-som pulsado com doses entre 0,1 a 0,6 W/ cm², 
estimulação elétrica transcutânea e exercícios 
isométricos. 

D) ultra-som pulsado com doses entre 0,1 a 0,6W/ cm², 
estimulação elétrica transcutânea, exercícios 
isométricos e isotônicos e ondas curtas contínuos. 

E) ultra-som contínuo com doses entre 0,6 a 1,0W/ cm², 
estimulação elétrica transcutânea, ondas curtas em 
modo de emissão pulsado. 

 
 

QUESTÃO 11 

Ao examinar imagens radiográficas de tórax, 
observaram-se vários achados característicos de uma 
determinada patologia. Essas características são: 
Depressão e achatamento dos hemidiafragmas, alteração 
nas áreas vasculares do pulmão, hiperinsuflação do tórax, 
evidenciada pelo maior diâmetro antero-posterior do tórax 
e aumento do espaço aéreo retroesternal, 
hipertransparência, alongamento do coração e hipertrofia 
do ventrículo direito. Considerando o discriminado 
anteriormente, qual das patologias abaixo relacionadas 
estaremos tratando.  

A) bronquiectasia. 

B) asma. 

C) bronquite crônica. 

D) enfisema pulmonar. 

E) fibrose cística. 

 
 

QUESTÃO 12 

Considerando as alternativas abaixo, quais são as 
melhores estratégias para tratamento fisioterápico 
administrado para diminuir a demanda de oxigênio 
eliminado em quadros clínicos onde não se consegue 
aumentar o suprimento de oxigênio? 

A) Aumentar o índice metabólico basal, minimizar a 
posição corporal sem apoio, minimizar a função 
corpórea extrabasal, minimizar o trabalho 
antigraviatacional, minimizar o trabalho de aceleração 
e desaceleração de partes do corpo. 

B) Reduzir o índice metabólico basal, minimizar a 
posição corporal sem apoio, minimizar a função 
corpórea extrabasal, minimizar o trabalho 
antigraviatacional, minimizar o trabalho de aceleração 
e desaceleração de partes do corpo. 

C) Reduzir o índice metabólico basal, minimizar a 
posição corporal com apoio, minimizar a função 
corpórea extrabasal, minimizar o trabalho 
antigraviatacional, minimizar o trabalho de aceleração 
e desaceleração de partes do corpo. 

D) Aumentar o índice metabólico basal, minimizar a 
posição corporal sem apoio, aumentar a função 
corpórea extrabasal, aumentando o trabalho 
antigraviatacional, minimizar o trabalho de aceleração 
e desaceleração de partes do corpo. 

E) Reduzir o índice metabólico basal, minimizar a 
posição corporal com apoio, minimizar a função 
corpórea extrabasal, minimizar o trabalho 
antigraviatacional, aumentando o trabalho de 
aceleração e desaceleração de partes do corpo. 

 
 

QUESTÃO 13 

A drenagem postural e a percussão terapêutica são 
condutas vastamente utilizadas pela fisioterapia 
respiratória. Em qual destes pacientes elas são mais 
indicadas? 

A) paciente internado na CTI, devido a dengue 
hemorrágica, com acumulo de secreção em lobos 
inferiores. 

B) paciente em crise asmática. 

C) paciente de 45 anos com bronquite crônica com, 
obstrução da vias aéreas devido o acumulo de 
secreção, submetido à cirurgia de cataratas. 

D) Paciente com longo tempo de internação em CTI, com 
diminuição da atividade mucociliar, com tosse 
ineficaz, com escara dorso-lombar infectada. 

E) paciente vítima de acidente vascular cerebral 
isquêmico, com diminuição da atividade mucociliar e 
tosse ineficaz. 

 
 

QUESTÃO 14 

A administração da Pressão Positiva Expiratória Final 
(PEEP) tem como objetivo melhorar a oxigenação arterial 
em situações clínicas nos casos em que ocorre dificuldade 
nas trocas gasosas. Levando-se em consideração a 
administração da PEEP, quais os efeitos desejados por 
esse procedimento? 

A) Aumento da Capacidade Residual Funcional; 
Redistribuição da água extravascular pulmonar, 
Recrutamento alveolar; Aumento do volume de gás 
alveolar; Diminuição do shunt intrapulmonar; Melhora 
na relação V/Q; Melhora na complacência pulmonar. 

B) Aumento da Capacidade Residual Funcional; 
Redistribuição da água extravascular pulmonar, 
Recrutamento alveolar; Aumento do volume de gás 
alveolar; Aumento do shunt intrapulmonar; Melhora na 
relação V/Q; Melhora na complacência pulmonar. 

C) Aumento da Capacidade Residual Funcional; 
Redistribuição da água extravascular pulmonar, 
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Recrutamento alveolar; Aumento do volume de gás 
alveolar; aumento do shunt intrapulmonar; diminuição 
na relação V/Q; Melhora na complacência pulmonar. 

D) Diminuição da Capacidade Residual Funcional; 
Redistribuição da água extravascular pulmonar, 
Recrutamento alveolar; Aumento do volume de gás 
alveolar; aumento do shunt intrapulmonar; Melhora na 
relação V/Q; Melhora na complacência pulmonar. 

E) Aumento da Capacidade Residual Funcional; 
Eliminação da água extravascular pulmonar, 
Recrutamento alveolar; Diminuição do volume de gás 
alveolar; Aumento do shunt intrapulmonar; Melhora na 
relação V/Q; Melhora na complacência pulmonar. 

 
 

QUESTÃO 15 

Menino de 10 anos chega para tratamento 
fisioterapêutico com os seguintes sinais e sintomas: inicio 
gradual da dor no quadril, na região inguinal, na coxa e 
joelho especialmente na sustentação do peso corporal 
com hipersensibilidade à palpação, adução, rotação e 
extensão de quadril reduzida, marcha em trendelenburg, 
espasmos musculares e atividade funcional de membro 
inferior reduzida. Qual é a provável hipótese diagnóstica? 
 
A) deslocamento da epífise da cabeça do fêmur. 

B) meralgia parestésica. 

C) doença de Legg-Calvé-Perthes. 

D) miosite ossificante. 

E) brursite trocantérica. 

 
 

QUESTÃO 16 

Para analisar a marcha, o fisioterapeuta deve 
conhecer atuação das forças musculares em cada uma 
das fases. Na possibilidade de um paciente estar com 
dificuldade na fase de aceleração, ele não estará 
realizando de forma adequada quais movimentos, grupo 
muscular e contração relacionados abaixo? 

A) Em nível de quadril, o movimento é de flexão, o grupo 
muscular são os flexores de quadril e a contração é 
excêntrica. No joelho, o movimento é de flexão, os 
músculos envolvidos são isquiotibiais, vasto medial, 
vasto lateral e grácil sendo a contração concêntrica. 
No tornozelo, o movimento é flexão dorsal realizada 
pelos flexores dorsais em uma contração concêntrica. 

B) Em nível de quadril, o movimento é de flexão, o grupo 
muscular são os flexores de quadril e a contração é 
concêntrica. No joelho, o movimento é de flexão, os 
músculos envolvidos são isquiotibiais, sartório e grácil 
sendo a contração concêntrica. No tornozelo, o 
movimento é flexão dorsal realizada pelos flexores 
dorsais em uma contração concêntrica. 

C) Em nível de quadril, o movimento é de flexão, o grupo 
muscular são os flexores de quadril e a contração é 
concêntrica. No joelho, o movimento é de extensão o 

músculo envolvido é o quadríceps sendo a contração 
concêntrica. No tornozelo, o movimento é flexão 
dorsal realizada pelos flexores dorsais em uma 
contração concêntrica. 

D) Em nível de quadril, o movimento é de flexão, o grupo 
muscular são os flexores de quadril e a contração é 
excêntrica. No joelho o movimento é de flexão, os 
músculos envolvidos são isquiotibiais, sartório e grácil 
sendo a contração excêntrica. No tornozelo, o 
movimento é flexão plantar realizada pelos flexores 
dorsais em uma contração concêntrica.  

E) Em nível de quadril, o movimento é de extensão, o 
grupo muscular são os extensores de quadril como o 
glúteo máximo e adutor magno fibra posteriores com 
contração concêntrica. No joelho, o movimento é de 
extensão, o músculo envolvido é o quadríceps, sendo 
a contração concêntrica. No tornozelo, o movimento é 
flexão dorsal realizada pelos flexores dorsais em uma 
contração concêntrica. 

 

 

QUESTÃO 17 

Paciente do sexo feminino, 77 anos com marcha 
instável e déficit de equilíbrio, deve fazer uso de qual 
apoio mencionado abaixo: 

A) andador. 

B) muletas canadenses. 

C) órtese longa sem bloqueio. 

D) muletas axilares e órtese curta. 

E) órtese curta e bengala. 

 
 

QUESTÃO 18 

Paciente de 12 anos, sexo masculino, praticante da 
modalidade de futebol de salão, com diagnóstico 
patológico de Osgood-Schlatter. Além do atendimento 
fisioterápico, este paciente deve receber orientações 
quanto à sua doença. Das orientações abaixo propostas, 
qual é a mais adequada?  

A) Fortalecimento muscular principalmente do 
quadríceps e gastrocnêmico. Diminuir os treinamentos 
de futebol de salão ou até mesmo trocar a atividade 
desportiva por uma que causa menos impacto 
articular. 

B) Repouso das atividades desportivas durante o quadro 
agudo.  

C) Alongamentos de isquiotibiais, antes e depois dos 
treinamentos de futebol de salão. 

D) Interrupção das atividades desportivas, repouso, não 
realizar corridas ou caminhas, uso de gelo local, como 
também uso de bandas elásticas sub-patelares. 

E) Repouso e alongamentos de isquiotibiais. 
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QUESTÃO 19 

Um indivíduo com as seguintes alterações posturais: 
cabeça anteriorizada, cifose dorsal com tórax deprimido e 
ombros anteriorizados. Para tentar corrigir estas 
alterações posturais, qual, dentre as alternativas abaixo, 
contém condutas cinesiológicas mais adequadas? 

A) Fortalecer extensores da coluna cervical, procurando 
alongar os flexores da coluna cervical. Fortalecer 
extensores de coluna torácica. Fazer exercícios 
respiratórios profundos para alongar os intercostais e 
as partes superiores dos músculos abdominais. 
Alongar peitoral menor. Alongar adutores e rotadores 
internos de ombro. Alongando trapézio médio e 
inferior 

B) Alongar extensores da coluna cervical, procurando 
fortalecer os flexores como o músculo 
esternocleidomátoideo. Fortalecer extensores de 
coluna torácica. Fazer exercícios respiratórios 
profundos para alongar os intercostais e as partes 
superiores dos músculos abdominais. Alongar peitoral 
menor. Alongar adutores como o músculo infra-
espinhoso e rotadores de ombro. Fortalecer trapézio 
médio e inferior. 

C) Alongar extensores da coluna cervical, procurando 
fortalecer os flexores da coluna cervical. Fortalecer 
extensores de coluna torácica. Fazer exercícios 
respiratórios profundos para fortalecer os intercostais 
e as partes superiores dos músculos abdominais. 
Alongar peitoral menor. Fortalecer adutores e 
rotadores internos de ombro. Fortalecer trapézio 
médio e inferior. 

D) Alongar extensores da coluna cervical, procurando 
fortalecer os flexores da coluna cervical. Fortalecer 
extensores de coluna torácica. Fazer exercícios 
respiratórios profundos para alongar os intercostais e 
as partes superiores dos músculos abdominais. 
Alongar peitoral menor. Alongar adutores e rotadores 
internos de ombro. Fortalecer trapézio médio e 
inferior. 

E) Fortalecer extensores da coluna cervical, procurando 
alongar os flexores da coluna cervical. Fortalecer 
extensores de coluna torácica. Fazer exercícios 
respiratórios profundos para fortalecer os intercostais 
e as partes superiores dos músculos abdominais. 
Alongar peitoral menor. Alongar adutores e rotadores 
internos de ombro. Fortalecer trapézio médio e 
inferior. 

 
 

QUESTÃO 20 

Quais estruturas do músculo são acometidas na 
tendinite de Quervain? 

A) É uma patologia que se desenvolve quando o nervo 
mediano não se encontra em perfeito estado de 
funcionamento. Geralmente, isto ocorre devido a 
elevadas pressões que se fazem sentir sobre o nervo, 
ao longo do seu percurso através do túnel cárpico. 

B) É uma lesão que ocorre na ponta do dedo, sendo uma 
lesão pura do tendão extensor ou também uma fratura 
no dorso da falange distal (ponta do dedo), causada 
por uma pancada em sua extremidade. 

C) Processo inflamatório que acomete os tendões do 
abdutor longo e extensor curto do polegar que, ao 
passar por um túnel formado pela epífise do rádio em 
sua parte inferior, pela apófise da estilóide radial e 
pelo ligamento posterior do carpo, sofre um processo 
inflamatório. 

D) Os tendões flexores do dedo excursionam, em 
condições normais, dentro de algumas "polias", que 
os mantém em seu leito. O tendão ou a polia anular 
podem se tornar espessados, por inflamação e atrito 
crônicos, levando a uma alteração mecânica. 

E) Trata-se de um espessamento, com formação de 
nódulos, da fáscia palmar. É uma doença, de causa 
desconhecida, mas tem componente genético 
importante, comumente envolvendo indivíduos de 
ascendência mediterrânea e norte européia. 

 

QUESTÃO 21 

Qual dos músculos citados a baixo corresponde com 
estas características? origem crista ilíaca posterior, 
inserção processo transversos da décima segunda 
vértebra torácica e nas quatro vértebras lombares 
superiores, sua ação e inclinação lateral do tronco e 
elevação da pelve. 

A) músculo Oblíquo externo. 

B) músculo Oblíquo interno. 

C) músculos Multífidos lombares. 

D) músculos intertransversários. 

E) músculo Quadrado lombar. 

 
 

QUESTÃO 22 

Qual das opções abaixo corresponde de forma mais 
adequada a um treinamento e reforço muscular especifico 
para que o paciente acamado por 60 dias, com perda de 
força muscular generalizada consiga deambular de 
muletas?  

A) Reforço dos músculos bíceps e tríceps braquial, 
grande dorsal, quadríceps e extensores e abdutores 
de quadril. 

B) Reforço dos músculos tríceps braquial, grande dorsal, 
quadríceps e gastroquinemios.  

C) Reforço dos músculos tríceps braquial, grande dorsal, 
abdominais, quadríceps e extensores de quadril. 

D) Reforço dos músculos bíceps e tríceps braquial, 
deltóide, grande dorsal isquiotibiais e quadríceps. 

E) Reforço dos músculos tríceps braquial, deltóide 
grande dorsal, quadro lombar e dorsiflexores 
plantares. 
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QUESTÃO 23 

Qual é perspectiva e objetivos fisioterpêuticos para 
um paciente que sofreu uma lesão medular completa ao 
nível da décima segunda vértebra torácica? 

A) Uso de cadeiras de rodas, mas com independência 
atividade de vida diária, dirigir carro adaptado, 
ortostatismo com uso de órtese longa. 

B) Marcha funcional com uso de ortese curta. 

C) Marcha com uso de órteses longa e cinto auxiliada por 
muleta (marcha pouco funcional).   

D) Marcha para médias e curta distância com uso de 
ortese longas com apoio de isquiático e uso de cinto. 

E) Cadeira de rodas com pinos, transferências de forma 
adaptadas e dependentes. 

 
 

QUESTÃO 24 

Das patologias citada abaixo, qual especificamente 
acomete o componente neurológico chamado núcleos da 
base? 

A) Hidrocefalia. 

B) Esclerose lateral amiotrófica. 

C) Alzheimer. 

D) Mal de Parkinson. 

E) Dislexia. 

 

QUESTÃO 25 

Quais alterações devemos levar em consideração, 
em uma avaliação fisioterápica para elaboração do 
tratamento adequado, em um paciente do sexo feminino 
de quatro anos, com Síndrome de Down. 

A) Alterações de tônus muscular, de movimentos 
anormais, problemas relacionados à coordenação 
motora influenciando nas alterações do equilíbrio e 
dificultando o controle postural. 

B) Alterações como: hipotonia, redução da força 
muscular, hipermobilidade articular, pés planos, 
escoliose, alterações respiratórias, instabilidade 
atlanto-axial, doença cardíaca congênita, deficiências 
visual e auditiva, presença de doenças convulsivas. 

C) Alterações no tônus muscular, hipomobilidade 
articular, instabilidade atlanto-axial e a presença de 
movimentos coreoatetóides. 

D) Alterações na fala, alterações posturais como varismo 
e pés cavos, doença cardíaca congênita, deficiências 
visual e auditiva, presença de doenças convulsivas. 

E) Alterações cardíacas congênitas, insuficiência 
respiratória, alterações posturais como pé cavo e 
espasticidade. 

 
 

 

 
 
 


