
ConCurso PúbliCo

020. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – FisiotEraPEuta

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do FisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as ins-
tituições  poderão participar de forma  
do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência .

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde

(B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas

(C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais

(D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de 
Serviços de Saúde

(E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e 
sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:
 I. O Estado moderno é considerado a máxima organização 

que exerce o poder político soberano sobre todos os ha-
bitantes de um determinado município. 

 II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna 
e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da 
coesão social.

 III.  Fazem parte do município o território, o povo, o poder 
político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabe-
leceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que 
se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente 
e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna 
que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
são exercidas para preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

(A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais 
quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal 
fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a 
segurança da população.

(B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a seguran-
ça do meio ambiente local e a segurança da população.

(C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e mu-
nicipais, porque há competência concorrente para legislar 
sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio 
ambiente do trabalho.

(D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre 
direito do trabalho.

(E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem 
sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, 
estabelece o controle da prestação de serviços que se relacio-
nam direta ou indiretamente com a saúde.
Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da 
vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

(A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem 
seguir as orientações da vigilância sanitária.

(B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão 
sujeitos às orientações da vigilância sanitária.

(C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do 
Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério 
do Trabalho.

(D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
nada tem a ver com a vigilância sanitária.

(E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina 
à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares  podem se transformar 
em , desde que ofereçam  dos leitos ao 
sistema público de saúde ou apliquem  de sua recei-
ta em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, 
a isenção do pagamento de tributos. 
As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%

(B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%

(C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%

(D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%

(E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100% 

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados 
sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos 
serviços de saúde os seguintes dados:
•	 24%	da	população	brasileira	possui	plano	de	 saúde	ou	

convênio;
•	 68%	(algo	em	torno	de	130	milhões)	dos	brasileiros	têm	

a rede pública como único ou principal fornecedor de 
serviços de saúde;

•	 91%	dos	entrevistados	que	utilizam	somente	ou	princi-
palmente o serviço privado possuem plano de saúde ou 
convênio;

•	 apenas	 1%	dos	 entrevistados	 que	 utilizam	 somente	 ou	
principalmente o serviço público têm plano de saúde ou 
convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para 
melhorarem o sistema público de saúde no País devem
(A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a 

criação de novos impostos.
(B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
(C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda 

população.
(D) considerar que as políticas preventivas são mais impor-

tantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde 
da população.

(E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor 
privado para melhorar o atendimento aos pacientes.
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17. De acordo com a política de descentralização do SUS, com-
pete ao município, na área da saúde:

– Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela 
rede de urgência e emergência.

– Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as de-
mais redes de atenção, em função de sua complexidade e 
conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis 
regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.

– Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.

– Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral 
do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos 
de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um  é compreendi-
do como decorrente da interação de um conjunto de fatores que 
interferem no processo saúde/doença da população ali residente. 
As equipes do  atuam sobre as situações de risco 
social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos 
à saúde do contingente populacional sob .

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, 
correta e respectivamente, preenchidas por:

(A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio 
médico

(B) determinado território ... Programa da Saúde da Família 
(PSF) ... sua restrita responsabilidade

(C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho 
Regional de Medicina

(D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (CO-
REN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe

(E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enferma-
gem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
pode-se afirmar que

(A) permite a criação de lixões onde a população menos 
favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.

(B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.

(C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o 
material descartado e o reutilize.

(D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.

(E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer 
natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei 
Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui per-
centuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual 
e municipal, nas seguintes proporções: 

(A) 15% da receita de cada esfera de governo.

(B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, 
no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% 
de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.

(C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 10% do municipal.

(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 30% do municipal.

(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os 
estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os 
municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda 
constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Comple-
mentar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os 
recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e 
serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” 
Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

(A) despesas em ações de saneamento básico.

(B) compra de merenda escolar.

(C) ações de assistência social.

(D) compra e distribuição de medicamentos.

(E) pagamento de aposentadorias e pensões.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando a legislação brasileira, assinale a alternativa 
correta.

(A) Decreto-Lei n.º 938, de 13 de outubro de 1969 – Provê 
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocu-
pacional, e dá outras providências.

 Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1970 – Cria o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

(B) Decreto-Lei n.º 938, de 13 de outubro de 1970 – Provê 
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocu-
pacional, e dá outras providências.

 Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1975 – Cria o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

(C) Decreto-Lei n.º 938, de 13 de outubro de 1969 – Provê 
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocu-
pacional, e dá outras providências.

 Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1975 – Cria o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

(D) Decreto-Lei n.º 938, de 13 de outubro de 1970 – Provê 
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocu-
pacional, e dá outras providências.

 Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1980 – Cria o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

(E) Decreto-Lei n.º 938, de 13 de outubro de 1969 – Provê 
sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocu-
pacional, e dá outras providências.

 Lei n.º 6.316, de 17 de dezembro de 1971 – Cria o Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e dá outras providências.

22. Segundo a definição do COFITO, as áreas de atuação da 
fisioterapia são divididas em 4 grupos. Assinale a alternativa 
correta com relação a esses grupos e suas especificações.

(A) Fisioterapia Clínica = centro de reabilitação; Saúde Co-
letiva = supervisão técnica e administrativa; Educação 
= pesquisa; Outras = direção e coordenação de cursos.

(B) Fisioterapia Clínica = hospitais e clínicas; Saúde Co-
letiva = ações básicas de saúde; Educação = pesquisa; 
Outras = supervisão e técnica administrativa.

(C) Fisioterapia Clínica = esportes; Saúde Coletiva = 
ações básicas de saúde; Educação = pesquisa; Outras 
= indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico.

(D) Fisioterapia Clínica = consultórios; Saúde Coletiva = 
fisioterapia do trabalho; Educação = esportes; Outras 
= vigilância sanitária.

(E) Fisioterapia Clínica = ambulatórios; Saúde Coletiva 
= vigilância sanitária; Educação = supervisão técnica e 
administrativa; Outras = esportes.

23. Com relação à Resolução n.° 372, de 06 de novembro de 
2009, assinale a alternativa correta.

(A) Revoga a Resolução n.° 365/2008 sobre a o reconheci-
mento da Fisioterapia Uroginecofuncional como espe-
cialidade do profissional Fisioterapeuta.

(B) Reconhece a Saúde da Mulher como especialidade do 
profissional Fisioterapeuta.

(C) Reconhece a Fisioterapia Uroginecofuncional como 
especialidade do profissional Fisioterapeuta.

(D) Estabelece os critérios do Fisioterapeuta especialista na 
Saúde da Mulher.

(E) Estabelece os critérios da especialidade de Fisioterapia 
Uroginecofuncional.

24. Sobre o trabalho multi e interdisciplinar, é correto afirmar:

(A) na equipe multidisciplinar existe uma justaposição das 
ações, enquanto na equipe interdisciplinar existe uma 
articulação das ações a serem tomadas.

(B) na equipe multidisciplinar existe uma articulação das 
ações, enquanto na equipe interdisciplinar existe uma 
justaposição das ações a serem tomadas.

(C) a diferença técnica nos trabalhos especializados existe 
apenas na equipe multidisciplinar.

(D) a diferença técnica nos trabalhos especializados existe 
apenas na equipe interdisciplinar.

(E) a diferença entre as equipes multidisciplinares e interdis-
ciplinares existe apenas em relação aos relatos das ações 
a serem tomadas. Uma vez que, na primeira, o relato das 
ações é feito após a ação e na segunda, antes da ação a 
ser tomada.

25. Tratando-se do sistema linfático, qual o maior vaso linfático 
do corpo humano e sua função?

(A) Ducto torácico: drena a linfa de todas as regiões, exceto 
o lado direito da cabeça e do pescoço, o membro superior 
direito e o lado direito do tórax.

(B) Ducto torácico: drena a linfa de todas as regiões, exceto 
o lado esquerdo da cabeça e pescoço, membro superior 
esquerdo e lado esquerdo do tórax.

(C) Tronco subclávio: drena a linfa do membro superior 
direito.

(D) Tronco jugular: drena a linfa da metade direita da cabeça 
e do pescoço.

(E) Tronco broncomediastínico: drena a linfa da metade 
direita do tórax.
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26. O aumento do fluxo da linfa está relacionado com:

(A) diminuição da pressão do líquido intersticial, diminuição 
da pressão capilar, aumento da pressão coloidosmótica do 
plasma, diminuição das proteínas no líquido intersticial 
e diminuição da permeabilidade dos capilares.

(B) diminuição da pressão do líquido intersticial, diminuição 
da pressão capilar, diminuição da pressão coloidosmótica 
do plasma, aumento das proteínas no líquido intersticial 
e aumento da permeabilidade dos capilares.

(C) elevação da pressão do líquido intersticial, diminuição 
da pressão capilar, aumento da pressão coloidosmótica 
do plasma, aumento das proteínas no líquido intersticial 
e aumento da permeabilidade dos capilares.

(D) elevação da pressão do líquido intersticial, elevação da 
pressão capilar, diminuição da pressão coloidosmótica do 
plasma, diminuição das proteínas no líquido intersticial 
e diminuição da permeabilidade dos capilares.

(E) elevação da pressão do líquido intersticial, elevação da 
pressão capilar, diminuição da pressão coloidosmótica do 
plasma, diminuição das proteínas no líquido intersticial 
e aumento da permeabilidade dos capilares.

27. Assinale a alternativa correta com relação ao aumento do 
fluxo linfático por intervenção fisioterapêutica.

(A) Relaxamento dos músculos e movimentação passiva dos 
membros afetados.

(B) Contração muscular e compressões externas.

(C) Relaxamento dos músculos e ortostatismo para edema 
em cabeça e pescoço.

(D) Contrações musculares e ortostatismo para edema em 
membros inferiores.

(E) Compressas quentes e movimentação passiva dos mem-
bros não afetados.

28. O lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PNAISM) em 2004, pelo governo federal, 
ampliou o leque de ações da PNAISM de 1984 e incluiu:

(A) a assistência a todas doenças ginecológicas.

(B) a prevenção e o tratamento do câncer de bexiga.

(C) a assistência pré-climatério.

(D) a assistência pré-puerpério.

(E) a assistência à mulher vítima de violência doméstica 
sexual.

29. A Elefantíase é uma doença tropical e infecciosa que afeta 
diretamente o sistema linfático. Assinale a alternativa que 
descreve suas características.

(A) Transmissão através da picada de mosquitos, caracte-
rística de regiões como América do Sul e África, afeta 
principalmente os membros superiores e o tratamento é 
somente medicamentoso.

(B) Transmissão através da picada de mosquitos, caracterís-
tica de regiões como América do Norte e África, afeta 
principalmente os membros inferiores e o tratamento é 
somente medicamentoso.

(C) Transmissão através de contato, característica de regiões 
como América do Sul e Europa, afeta principalmente os 
membros inferiores e o tratamento é cirúrgico reparador.

(D) Transmissão através do contato, característica de regiões 
como América do Norte e Europa, afeta principalmente 
os membros superiores e o tratamento é cirúrgico repa-
rador.

(E) Transmissão através da picada de mosquitos, caracte-
rística de regiões como América do Sul e África, afeta 
principalmente os membros inferiores e o tratamento é 
medicamentoso e cirúrgico reparador.

30. A respeito do Linfedema Primário ou Idiopático, assinale a 
alternativa correta.

(A) Pode ser dividido em forma congênita (Doença de Meige), 
presente no nascimento; linfedema precoce (Doença de 
Milroy), que aparece entre 10 e 35 anos; e ainda linfe-
dema tardio, após os 35 anos.

(B) Pode ser dividido em forma congênita (Doença de Meige), 
presente no nascimento; linfedema precoce (Doença de 
Milroy), que aparece entre 10 e 45 anos; e ainda linfe-
dema tardio, após os 65 anos.

(C) Pode ser dividido em forma congênita (Doença de Milroy), 
presente no nascimento; linfedema precoce (Doença de 
Meige), que aparece entre 10 e 35 anos; e ainda linfedema 
tardio, após os 35 anos.

(D) Pode ser dividido em forma congênita (Doença de Milroy), 
presente por volta dos 10 anos; linfedema precoce (Doen-
ça de Meige), que aparece entre 20 e 55 anos; e ainda 
linfedema tardio, após os 65 anos.

(E) Pode ser dividido em forma precoce, presente do nasci-
mento até o terceiro dia de vida; linfedema congênito, 
que aparece até os 10 anos; e ainda linfedema tardio, 
após os 15 anos.
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31. A classificação clínica do linfedema é importante para o 
fisioterapeuta, com relação a inspeção, palpação, efeito da 
elevação e função do membro.
Assinale a alternativa que indica a classificação grau III de 
linfedema de MMSS.

(A) Dermatose crônica, espessamento de pele e pequenas 
fóveas, o edema diminui minimamente à elevação, mo-
vimentos finos prejudicados.

(B) Descoloração amarelada, presença de fóveas, o edema di-
minui moderadamente à elevação, mobilidade diminuída.

(C) Aparência normal, edema com presença de fóveas, o ede-
ma diminui ou desaparece com a elevação, mobilidade 
normal.

(D) Secreção vesicular, ausência de fóveas, o edema não 
diminui à elevação, perda funcional importante.

(E) Descoloração amarelada, ausência de fóveas, o edema di-
minui moderadamente à elevação, mobilidade diminuída.

32. Como recomendações à paciente que sofreu uma mastectomia 
radical com retirada dos gânglios linfáticos axilares podem 
ser citadas:

(A) retirar as cutículas com alicates sempre que possível, 
depilar as axilas com gilete e realizar exercícios sempre 
com o membro afetado abaixo da linha do coração.

(B) retirar as cutículas com alicates sempre que possível, não 
depilar as axilas com gilete e realizar exercícios sempre 
com o membro afetado abaixo da linha do coração.

(C) não retirar as cutículas com alicates, depilar as axilas 
com gilete e realizar exercícios sempre com o membro 
afetado abaixo da linha do coração.

(D) não retirar as cutículas com alicates, não depilar as axilas 
com gilete e realizar exercícios sempre com o membro 
afetado acima da linha do coração.

(E) retirar as cutículas com alicates sempre que possível, não 
depilar as axilas com gilete e realizar exercícios sempre 
com o membro afetado acima da linha do coração.

33. Os exercícios abdominais são preconizados à paciente pós-
-parto mesmo na presença de diástase. Qual é a distância, em 
centímetros, da separação da diástase em que se pode iniciar 
os exercícios abdominais com essa paciente?

(A) Inferior ou igual a 5 cm.

(B) Inferior ou igual a 4 cm.

(C) Inferior ou igual a 3 cm.

(D) Inferior ou igual a 2 cm.

(E) Inferior ou igual a 1 cm.

34. Assinale a alternativa correta sobre a relação com os pais e 
familiares em uma equipe interdisciplinar.

(A) Os pais só participam do estritamente necessário.

(B) Os pais são o centro da equipe.

(C) Os pais fazem parte da equipe, mas agem somente como 
informantes.

(D) Os pais não fazem parte da equipe por falta de conheci-
mento técnico.

(E) A orientação aos pais é dada somente pelo psicólogo da 
equipe.

35. Apesar do grande avanço tecnológico de monitoramento do 
feto, as asfixias perinatais continuam sendo causa importante 
de mortalidade e sequelas infantis. Segundo sua etiologia e 
dados estatísticos, assinale a alternativa correta.

(A) As causas pré-natais são responsáveis por 10% dos 
casos, e a hidropisia é um exemplo de causa pré-natal 
placentária.

(B) As causas pós-natais são responsáveis por 50% dos casos, 
e a pré-eclâmpsia é um exemplo de causa pré-natal fetal.

(C) As causas pré-natais são responsáveis por 90% dos casos, 
e a hidropisia é um exemplo de causa pré-natal fetal.

(D) As causas pré-natais são responsáveis por 10% dos casos, 
e a aspiração de mecônio é um exemplo de causa pré-
-natal respiratória.

(E) As causas pós-natais são responsáveis por 90% dos casos, 
e a diabetes é um exemplo de causa pós-natal fetal.

36. Assinale a alternativa correta sobre a hepatite isquêmica no 
recém-nascido.

(A) Elevação lenta dos níveis de transaminases glutâmico-
-oxalacética e glutâmico-pirúvica até 4 vezes o normal. 
Mortalidade ao redor de 4% relacionada à patologia de 
base e não à disfunção hepática.

(B) Elevação lenta dos níveis de transaminases glutâmico-
-oxalacética e glutâmico-pirúvica até 50 vezes o normal. 
Mortalidade ao redor de 80% relacionada à patologia de 
base e não à disfunção hepática.

(C) Elevação abrupta dos níveis de transaminases glutâmico-
-oxalacética e glutâmico-pirúvica até 100 vezes o normal. 
Mortalidade ao redor de 50% relacionada à disfunção 
hepática.

(D) Elevação abrupta dos níveis de transaminases glutâmico-
-oxalacética e glutâmico-pirúvica até 100 vezes o normal. 
Mortalidade ao redor de 40% relacionada à patologia de 
base e não à disfunção hepática.

(E) Elevação gradativa dos níveis de transaminases glutâ-
mico-oxalacética e glutâmico-pirúvica até 1 000 vezes 
o normal. Mortalidade ao redor de 4% relacionada à 
disfunção hepática.

37. A Icterícia Fisiológica do recém-nascido pode ser descrita 
por:

(A) aparecer antes de 24 horas de vida, pico médio de bilir-
rubina plasmática de 16 a 17 mg/dL, não ultrapassar de 
22 a 23 mg/dL e desaparecer entre 7 e 10 dias de vida.

(B) aparecer após 24 a 36 horas de vida, pico médio de bi-
lirrubina plasmática de 6 a 7 mg/dL, não ultrapassar de 
12 a 13 mg/dL e desaparecer entre 7 e 10 dias de vida.

(C) aparecer após 24 a 36 horas de vida, pico médio de bilir-
rubina plasmática de 16 a 17 mg/dL, não ultrapassar de 
22 a 23 mg/dL e desaparecer entre 17 e 20 dias de vida.

(D) aparecer após 48 a 72 horas de vida, pico médio de bi-
lirrubina plasmática de 6 a 7 mg/dL, não ultrapassar de 
12 a 13 mg/dL e desaparecer entre 17 e 20 dias de vida.

(E) aparecer após 14 a 72 horas de vida, pico médio de bilir-
rubina plasmática de 26 a 37 mg/dL, não ultrapassar de 
32 a 43 mg/dL e desaparecer entre 7 e 10 dias de vida.
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38. Paciente A.C.M., 22 anos, com histórico de queda há 2 meses 
com fratura supracondilar do úmero esquerdo. Tratado inicial-
mente com imobilização gessada evoluindo para cirurgia após 
6 horas da fratura a fim de descomprimir a bainha fascial do 
cotovelo e reparar a lesão arterial, chega à clínica com tipoia, 
diminuição acentuada de ADM ativa e passiva, grande edema 
na região do cotovelo, contratura severa dos dedos em flexão 
e diminuição da função sensório motora da mão.

Diante desse quadro, a suspeita de diagnóstico é de

(A) contratura de Dupuytren.

(B) contratura de Volkmann.

(C) distrofia simpática reflexa.

(D) atrofia de Sudeck.

(E) lesão do nervo ulnar.

39. A bexiga reflexa é um dos tipos de disfunção neuromuscular 
da bexiga. Assinale a alternativa que descreve suas caracte-
rísticas.

(A) É uma disfunção não contrátil, não há controle voluntário, 
a micção ocorre pela lesão do neurônio motoro inferior 
e com volumes vesicais pequenos.

(B) É uma disfunção contrátil, não há controle voluntário, 
a micção ocorre pelo reflexo da medula espinhal e com 
volumes vesicais pequenos.

(C) É uma disfunção contrátil, há controle voluntário, a 
micção ocorre pelo reflexo da medula espinhal e com 
volumes vesicais pequenos.

(D) É uma disfunção não contrátil, há controle voluntário, 
a micção ocorre pelo reflexo da medula espinhal e com 
volumes vesicais grandes.

(E) É uma disfunção contrátil, há controle voluntário, a 
micção ocorre pela lesão do neurônio motor superior e 
com volumes vesicais grandes.

40. Como técnica para auxiliar na micção do paciente com dis-
função, o fisioterapeuta pode orientá-lo a realizar pressões 
logo abaixo da cicatriz umbilical, com uma mão sobre a outra 
em direção ao arco pélvico por seis ou sete vezes a fim de 
auxiliar o esvaziamento da bexiga.

Esse procedimento é conhecido como manobra de

(A) Valsalva.

(B) Liverpoll.

(C) Credé.

(D) Bracht.

(E) Taxe.

41. Os incentivadores respiratórios inspiratórios são amplamente 
utilizados na fisioterapia respiratória para pacientes com 
incapacidades.

No indivíduo normal, quais são os mecanismos fisiológicos 
para evitar o colapso alveolar?

(A) Expirações profundas ocasionais e bocejos.

(B) Expirações profundas ocasionais e tosse.

(C) Tosse e espirros.

(D) Inspirações profundas ocasionais e bocejos.

(E) Inspirações profundas ocasionais e tosse.

42. No programa de reabilitação cardíaca de paciente submetido 
à cirurgia sem intercorrências, o ato de caminhar pequenas 
distâncias, realizar exercícios ativo assistidos ou calistênicos 
de 1-3 METS corresponde à

(A) Fase I do 1.º dia pós-operatório.

(B) Fase II do 2.º dia pós-operatório.

(C) Fase III do 3.º dia pós-operatório.

(D) Fase IV do 4.º dia pós-operatório.

(E) Fase V de 5.º dia pós-operatório.

43. O conhecimento das atividades de vida diária (AVD’S) e seu 
consumo em METS são fundamentais para orientação do 
paciente cardiopata em recuperação.

Assinale a alternativa que corresponde às atividades cardíacas 
leve, moderada e severa, respectivamente.

(A) Leve = tocar piano; moderada = pendurar roupa do varal 
em pé e severa = fazer as camas de pé.

(B) Leve = cozinhar; moderada = costurar sentado; e severa 
= subir escadas.

(C) Leve = costurar sentado; moderada = cozinhar; e severa 
= caminhar à 3,6 km/h.

(D) Leve = tocar piano; moderada = caminhar a 3,6 Km/h; 
e severa = serrar madeira em pé.

(E) Leve = costurar sentado; moderada = cozinhar; e severa 
= fazer as camas de pé.

44. Quanto à classificação dos cotos dos amputados dos membros 
superiores, assinale a alternativa correta, que corresponde à 
porcentagem de 30-50 acima do cotovelo.

(A) Desarticulação do ombro.

(B) Colo umeral.

(C) Curto acima do cotovelo.

(D) Longo acima do cotovelo.

(E) Desarticulação do cotovelo.
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45. Para a correta prescrição de uma prótese para membros infe-
riores, faz-se necessário o conhecimento do nível de ampu-
tação. No caso de uma indicação de calçado de cano alto e um 
enchimento de dedos, podemos concluir que a amputação é

(A) de artelhos.

(B) transtársica.

(C) transmetatársica.

(D) de Syme.

(E) de tíbia e fíbula distal.

46. Assinale a alternativa correta com relação à inatividade mus-
cular após imobilismo prolongado.

(A) A perda da força muscular pode chegar a 10% em 3 a 5 
semanas, e a atrofia predominante é das fibras tipo I.

(B) A perda da força muscular pode chegar a 20% em 5 a 8 
semanas, e a atrofia predominante é das fibras tipo I.

(C) A perda da força muscular pode chegar a 10% em 3 a 5 
semanas, e a atrofia predominante é das fibras tipo II.

(D) A perda da força muscular pode chegar a 50% em 3 a 5 
semanas, e a atrofia predominante é das fibras tipo II.

(E) A perda da força muscular pode chegar a 50% em 3 a 5 
semanas, e a atrofia predominante é das fibras tipo I.

47. As lesões do plexo braquial podem ser denominadas segundo 
seu grau de acometimento e prognóstico. Assinale a alterna-
tiva que corresponde à neurotmese.

(A) Lesão nervosa total com ruptura do endoneuro, epineuro 
e perineuro; é irrecuperável.

(B) Lesão axonal da sua bainha de mielina, preservando o 
epineuro; é recuperável.

(C) Lesão leve sem ruptura axonal; reversível.

(D) Lesão axonal total preservando o endoreuro; é irrecupe-
rável.

(E) Lesão nervosa total preservando somente a bainha de 
mielina; é reversível.

48. A eclâmpsia e a pré-eclâmpsia vistas nas gestantes trazem 
consigo alterações diversas à paciente.

Assinale a alternativa correta sobre essas alterações.

(A) Aumento da antitrombina III, aumento da TGO e TGP e 
diminuição da taxa de filtração glomerular e da perfusão 
renal.

(B) Aumento da antitrombina III, diminuição da TGO e TGP 
e diminuição da taxa de filtração glomerular e da perfusão 
renal.

(C) Diminuição da antitrombina III, diminuição da TGO 
e TGP e aumento da taxa de filtração glomerular e da 
perfusão renal.

(D) Diminuição da antitrombina III, aumento da TGO e TGP 
e diminuição da taxa de filtração glomerular e da perfusão 
renal.

(E) Diminuição da antitrombina III, aumento da TGO e TGP 
e aumento da taxa de filtração glomerular e da perfusão 
renal.

49. Como parâmetros respiratórios para extubação do paciente 
sem acometimento do sistema neuromuscular podem ser 
relacionados:

(A) PI (máxima) < ou = – 20 cm H2O, PE (máxima) > 60 cm 
H2O e volume corrente > 300 mL.

(B) PI (máxima) > ou = – 20 cm H2O, PE (máxima) > 60 cm 
H2O e volume corrente > 300 mL.

(C) PI (máxima) < ou = – 40 cm H2O, PE (máxima) > 80 cm 
H2O e volume corrente > 300 mL.

(D) PI (máxima) > ou = – 40 cm H2O, PE (máxima) < 60 cm 
H2O e volume corrente > 100 mL.

(E) PI (máxima) < ou = + 20 cm H2O, PE (máxima) > 80 cm 
H2O e volume corrente > 100 mL.

50. Assinale a alternativa correta relacionada aos receptores 
sensitivos, sua função e localização.

(A) Corpúsculos de Meissner: receptor do calor, localizados 
nas pupilas dérmicas; Corpúsculos de Vater-Paccini: 
percepção da pressão, localizado no tecido subcutâneo 
das mãos e pés; Corpúsculo de Ruffini: órgãos do tato; 
Corpúsculos de Krause: receptores do frio, localizados 
na derme, conjuntiva.

(B) Corpúsculos de Meissner: órgãos do tato, localizados 
nas pupilas dérmicas; Corpúsculos de Vater-Paccini: 
percepção da pressão, localizado no tecido subcutâneo 
das mãos e pés; Corpúsculo de Ruffini: receptor do calor; 
Corpúsculos de Krause: receptores do frio, localizados 
na derme, conjuntiva.

(C) Corpúsculos de Meissner: órgãos do tato, localizados 
nas pupilas dérmicas; Corpúsculos de Vater-Paccini: 
receptor do calor, localizado no tecido subcutâneo das 
mãos e pés; Corpúsculo de Ruffini: percepção da pressão; 
Corpúsculos de Krause: receptores do frio, localizados 
na derme, conjuntiva.

(D) Corpúsculos de Meissner: receptores do frio, localizados 
nas pupilas dérmicas; Corpúsculos de Vater-Paccini: 
percepção da pressão, localizado no tecido subcutâneo 
das mãos e pés; Corpúsculo de Ruffini: órgãos do tato; 
Corpúsculos de Krause: receptor do calor, localizados 
na derme, conjuntiva.

(E) Corpúsculos de Meissner: órgãos do tato, localizados 
nas pupilas dérmicas; Corpúsculos de Vater-Paccini: 
receptores do frio, localizado no tecido subcutâneo das 
mãos e pés; Corpúsculo de Ruffini: receptor do calor; 
Corpúsculos de Krause: percepção da pressão, localiza-
dos na derme, conjuntiva.






