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Cargo: Fisioterapeuta 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 
1985. 

 
01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego 
da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta. 
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie. 
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral. 
  
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% no 
Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 6.076, 
em outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por dia, ou 
oito, a cada hora. Na capital, o número de ataques também 
registrou alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 tipos 
de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência, 
Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação dos dados. 
“Isso é muito importante para que o governo elabore ações de 
combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as 
ameaças, com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação 
ficam em terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, Jocileide 
Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 e 40 
anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as mulheres 

se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não basta fazer 
o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a representação”, diz a 
delegada.  
Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se 
afirmar que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o 

abuso praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de diminuir 

a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra a 

mulher. 
 
 

Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas 
e a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber 
água é bom para curar dor de cabeça e manter a pele 
tonificada, prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso 
porque estudiosos constataram que um adulto saudável, de 
porte médio, tem uma perda diária de dois litros de líquidos. 
Para deduzir que repor essa medida era o ideal para a ingestão 
foi um pulo. Agora, uma nova pesquisa realizada por 
especialistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
desmitifica os supostos poderes da água e defende que há 
poucas evidências de que o alto consumo do líquido traga 
benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a saúde 
em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele 
tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
 c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem 

menos e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
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06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
 
07. Leia a tira e responda a questão:  

 
Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz é 
possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por meios 
digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 
 
 
 

10. Leia o cartaz e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 

Natureza. 
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 

laços de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive 

nua." 
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 
 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 

INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 

 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns 
em determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas 
com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, 
gestantes e portadores de algumas doenças crônicas 
debilitantes. 
  
No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
a) sintomas.  
b) febre.  
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c) subtipos.  
d) gripe. 
 
14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas.  
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 

ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos os 
tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um filme do 
nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter tudo e a 
estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo seus 
tropeços aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema 
brasileiro ao gênero policial, que era bastante popular nos anos 
1970, mas que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz e 
de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. Aliás, 
nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO AO 
BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose de 
suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo assim, é 
prazeroso ver a construção do enredo e dos personagens, 
alguns deles feitos para fazer o público rir, como o do irmão gay 
da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, mas 
algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a 
Ponte dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O 
fato de ser um filme de ficção também deu a liberdade para os 
roteiristas tomarem os fatos reais apenas como inspiração para 
o roteiro. Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a 
possibilidade de o crime ter relação com o PCC e de um dos 
assaltantes ter escondido milhões em um caminhão cegonha 
aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do 
ponto de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor 
do filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, 
fazendo de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem 
ordinário do gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que 
mal utilizado, de vez em quando traz momentos bons, como 
Tonico Pereira cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo 
Animal”, a canção dos Mamonas), enquanto o Tatu (Gero 
Camilo) usa as suas ferramentas para aumentar o túnel. Talvez 
quem ainda tenha escapado um pouco do caricato tenha sido 
Eriberto Leão, uma das pontas do triângulo amoroso entre 
Hermila Guedes e Milhem Cortaz. Quanto aos policiais vividos 
por Lima Duarte e Giulia Gam, eles não têm a mesma sorte em 
seus retratos. Entre prós e contras, o filme até que se sai bem 
para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, mas 

ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 
 
16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda 
não se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 

a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Sobre o traumatismo cranioencefálico (TCE), julgue as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
I- A escala de coma de Glasgow é uma medida semiquantitativa 
do grau de envolvimento cerebral, que também orienta o 
prognóstico através da pontuação de achados do 
exameneurológico, analisando a resposta verbal, a abertura dos 
olhos e a resposta motora. 
II- Quando a lesão está localizada na área responsável pelo 
início do movimento voluntário (trato extra-piramidal) os 
músculos são espásticos (têm tônus aumentado) e os reflexos 
tendinosos são exacerbados. Quando a lesão está localizada 
nas áreas que modificam ou regulam o movimento (trato 
piramidal), surgem movimentos involuntários (fora de controle) e 
os movimentos voluntários são prejudicados. 
III- Os mecanismos através dos quais o cérebro passa a 
recuperar funções podem ser, entre outros, os seguintes: áreas 
não lesadas podem exercer funções de áreas lesadas, 
conexões perdidas podem se restabelecer e pode haver 
reorganização dos neurotransmissores. 
IV- Hematoma subdural agudo (localizado entre as membranas 
que revestem o cérebro) é encontrado, freqüentemente, em 
pacientes que sofrem traumatismo decorrente de aceleração e 
desaceleração em altas velocidades. 
a) II e III estão corretas. 
b) Apenas II está incorreta. 
c) I e III estão corretas. 
d) Apenas IV está incorreta. 
 
18. A técnica utilizada para realização da goniometria do ombro 
para avaliação do grau de movimento em flexão é: 
a) Indivíduo sentado ou em pé com os braços ao longo do 

corpo, eventualmente deitado em decúbito dorsal, braço fixo 
do goniômetro colocado sobre a superfície lateral do corpo 
do úmero e braço móvel colocado ao longo da linha axilar 
média do tronco. 

b) Indivíduo sentado ou em pé com os braços ao longo do 
corpo, eventualmente deitado em decúbito dorsal, braço fixo 
do goniômetro colocado ao longo da linha axilar média do 
tronco e braço móvel colocado sobre a superfície lateral do 
corpo do úmero. 

c) Indivíduo sentado ou em pé com os braços ao longo do 
corpo, eventualmente deitado em decúbito ventral, braço fixo 
do goniômetro colocado sobre a superfície lateral do corpo 
do úmero e braço móvel colocado ao longo da linha axilar 
média do tronco. 

d) Indivíduo sentado ou em pé com os braços ao longo do 
corpo, eventualmente deitado em decúbito ventral, braço fixo 
do goniômetro colocado ao longo da linha axilar média do 
tronco e braço móvel colocado sobre a superfície lateral do 
corpo do úmero. 

 
19. A lesão neural que se apresenta com déficits nos músculos 
tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos 
dedos, com preservação dos músculos evertores e prejuízo na 
dorsiflexão do tornozelo e extensão dos dedos, indica lesão do 
nervo: 
a) Fibular comum, ramo superficial. 
b) Fibular comum, ramo profundo. 
c) Fibular comum, total. 
d) Tibial. 
 
20. No Brasil as úlceras constituem um sério problema de saúde 
pública em razão do grande número de pessoas com alterações 
na integridade da pele, contribuindo com a oneração dos gastos 
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públicos, aumentando também o sofrimento das pessoas e 
diminuindo sua qualidade de vida. Julgue as afirmatimas a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
I- São fatores que interferem na cicatrização das úlceras: 
pressão contínua edema, infecção, idade, desnutrição entre 
outros. 
II- De acordo com a National Pressure Ulcer Advisory Panel, na 
úlcera classificada como grau III há perda parcial do tecido 
envolvendo a epiderme e a derme, com a ulceração superficial 
em forma de escoriação ou bolha. 
III- A fisioterapia pode auxiliar no processo de cicatrização da 
úlcera de decúbito através da aplicação do LASER de baixa 
potência, em especial aquele com comprimento de onda na 
faixa infravermelha, como o de Hélio- Neônio. 
IV- O uso de palmilhas e calçados adequados, encorajar o 
paciente a andar descalço, monitoramento da sensibilidade, 
hidratação da pele, auto cuidado e inspeção diária dos pés são 
cuidados com as úlceras neurotróficas prevenindo 
incapacidades. 
a) I e IV estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta 
d) I e III estão corretas. 
 
21.  A lesão do nervo ulnar se caracteriza por uma instabilidade 
da pinça do polegar com o segundo dedo. Essa deficiência pode 
ser detectada através do teste chamado de: 
a) Allen. 
b) Tinel. 
c) Phalen. 
d) Froment. 
 
22. Sobre a artropatia neurogênica de Charcot, presente em 
diabéticos e hansênicos, julgue as sentenças e assinale a 
alternativa correta: 
I- O pé que apresenta anestesia da região plantar que também 
apresenta comprometimento da sensibilidade articular pode 
desenvolver essa artropatia. 
II- Trata-se de fraturas trabeculares e justarticulares 
desencadeadas por traumas repetitivos, sendo mais comum em 
pés com osteoporose e já com deformidades em sua 
arquitetura, 
III- O fator precipitante mais importante é a repetição do trauma, 
causando maiores danos às estruturas ósseas, sem dar tempo 
para regeneração. 
IV- Usualmente o paciente não se queixa de dor, mas há 
destruição e desarranjo da estrutura óssea que, quando 
consolidada, pode deixar o pé com severas deformidades. 
a) I e II estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) IV está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. A avaliação ocular nos pacientes portadores de hanseníase 
é feita pelos profissionais da saúde que pertencem ao programa 
relativo à patologia. A queda dos cílios da região superciliar e/ou 
ciliar nesses pacientes recebe o nome de: 
a) Madarose. 
b) Pterígio. 
c) Triquíase. 
d) Blefarocalase. 
 
24.  A condição em que uma lesão perfure a parede do tórax e, 
portanto, a pleura parietal, faz com que o ar entre na cavidade 
pleural fazendo com que a pressão atmosférica atue 
diretamente sobre a pleura visceral e o pulmão, anulando a 
pressão interalveolar fazendo predominar a elasticidade 
pulmonar com consequente colabamento do pulmão, recebe o 
nome de: 
a) Atelectasia. 
b) Derrame pleural. 

c) Empiema pleural. 
d) Pneumotórax. 
 
25. Após um acidente vascular encefálico (AVE), um paciente 
apresentou o seguinte distúrbio de linguagem: fala rápida e 
fluida, mas sem significado, parecida com uma “salada de 
palavras”, palavras reais que são misturadas de forma caótica, 
sendo que a compreensão da linguagem está destruída, ou 
seja, a pessoa não compreende a linguagem falada nem a 
escrita. A provável área da lesão foi: 
a) Giro frontal inferior esquerdo- área de Broca. 
b) Giro temporal superior- área de Wernicke. 
c) Giro frontal superior direito- área de Broca. 
d) Giro frontal superior- fascículo arqueado. 
 
26. Associe a coluna da esquerda com a da direita e assinale a 
alternativa correta. 
I-Nanismo pela hipófise.                         
 

A- Elevação da secreção de TSH 

II- Diabetes                              
 

B- Secreção inadequada de 
hormônio do crescimento na 
infância. 

III- Cretinismo                          
 

C- Ausência de secreção de 
insulina. 

IV- Bócio Endêmico                 
 

D- Hipoatividade da tireóide 

 
a) I-B; II-C; III-A; IV-D 
b) I-D; II-C; III- A; IV-B 
c) I-B; II-C; III-D; IV-A 
d) I-C; II-B; III-A; IV-D 
 
27. São contraindicações para realização de drenagem 
brônquica postural, EXCETO: 
a) Pacientes que receberam anestesia geral. 
b) Edema pulmonar grave. 
c) Embolia pulmonar 
d) Insuficiência cardíaca congestiva. 
 
28. Com relação à reabilitação do joelho submetido à 
reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), assinale a 
alternativa correta: 
a) Com 8 a 10 semanas, a revascularização do enxerto torna-se 

bem estabelecida e os exercícios podem ser feitos com mais 
vigor.  

b) Em um enxerto de osso-tendão patelar-osso, o enxerto de 
tendão em geral é mais fraco no momento do implante, 
sendo permitido exercícios mais vigorosos apenas após a 2 
ou 3 semana de pós operatório. 

c) Deve-se evitar extensão terminal resistida do joelho em 
cadeia cinética aberta entre 60° e 90° de flexão, pois isso 
pode sobrecarregar o enxerto. 

d) Na primeira semana após a cirurgia, não pode ocorrer a 
descarga de peso durante a deambulação, sendo indicado o 
uso de muletas. 

 
29. Pacientes submetidos a Artroplastia total de quadril, acesso 
póstero lateral, devem ter alguns cuidados no pós operatório 
inicial para minimizar riscos de luxação do membro operado. 
Assinale a alternativa que não diz respeito a um desses 
cuidados: 
a) Não cruzar as pernas e dormir em decúbito lateral sobre o 

lado sadio e com um travesseiro entre as pernas. 
b) Evitar flexão de quadril de mais de 80° a 90°. 
c) Evitar adução e rotação interna além da posição neutra. 
d) Quando subir escadas, colocar primeiro a perna sadia, e 

quando descer, colocar primeiro a perna operada. 
 
30. Assinale a alternativa incorreta quanto a dor lombar e 
pélvica durante a gravidez: 
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a) A dor ocorre em virtude das alterações posturais da gravidez, 
aumento da frouxidão ligamentar e da diminuição da função 
abdominal. 

b) Os sintomas podem ser tratados de forma efetiva através de 
uma mecânica corporal apropriada além de agentes de 
aquecimento profundo, estimulação elétrica e tração lombar. 

c) Os sintomas geralmente pioram com a fadiga muscular 
devido às posturas estáticas ou ao longo do dia, sendo 
aliviados com o repouso e com mudanças de posição. 

d) Mulheres com bom preparo físico geralmente têm menos dor 
lombar durante a gestação, e os sintomas costumam 
desaparecer após a gravidez quando se usa uma mecânica 
corporal apropriada para cuidar do bebê e fazer as 
atividades cotidianas. 

 
31. Qual dos testes relacionados a seguir pode ser valioso no 
fechamento do diagnóstico de uma Síndrome do impacto no 
ombro? 
a) Teste de Lachmann. 
b) Teste de Thomas 
c) Teste de Lasegue. 
d) Teste de Neer.  
 
32. O sinal de Trendelenburg é característica de pacientes com 
qual comprometimento muscular: 
a) Fraqueza dos flexores do joelho. 
b) Fraqueza dos dorsiflexores do tornozelo. 
c) Fraqueza dos extensores de joelho. 
d) Fraqueza da musculatura abdutora de quadril. 
 
33. O reflexo primitivo, que se caracteriza pela resposta 
desencadeada pela distensão aplicada sobre a musculatura do 
pescoço com o bebê em decúbito dorsal, sendo que ao virar a 
cabeça do lactente para um determinado lado, observa-se a 
extensão de braço e perna do lado ao qual foi virada a cabeça e 
flexão dos membros contrários, recebe o nome de: 
a) RTL 
b) RTCS 
c) RTCA 
d) Galant 
 
34. São efeitos não térmicos do ultrassom terapêutico, 
EXCETO: 
a) Síntese de proteínas. 
b) Aumento da extensibilidade das estruturas ricas em 

colágenos 
c) Aumento da permeabilidade da membrana celular. 
d) Aumento do fluxo sanguíneo. 
 
35. São objetivos da prescrição de dispositivos auxiliares de 
marcha como muletas, bengalas e andadores, EXCETO: 
a) Aumentar o desvio do centro de massa corporal. 
b) Aumentar a base de apoio. 
c) Diminuir a carga sobre o membro afetado. 
d) Fornecer informação sensorial. 
 
36. Assinale a alternativa incorreta quanto à aplicação de 
técnicas de desobstrução brônquica pelo fisioterapeuta: 
a) A vibração pode ser associada à compressão torácica, que 

deve ser realizada na direção e sentido opostos ao 
movimento de expansão torácica. 

b) A percussão produz uma onda de energia que é transmitida 
pelas vias aéreas deslocando as secreções das paredes 
brônquicas mobilizando–as das regiões periféricas para as 
áreas centrais. 

c) As manobras de desobstrução devem ser realizadas, quando 
possível, associadas à posturas de drenagem , que objetiva 
utilizar a gravidade como fator facilitatório. 

d) Em pacientes submetidos à ventilação mecânica a técnica 
deve ser feita em sincronismo com o ciclo do respirador, 

mas isso faz com que a técnica perca eficiência 
prejudicando assim a desobstrução. 

 
37. O músculo que é suprido pelo nervo torácico longo do plexo 
braquial e atua aproximando a escápula do tórax e elevando as 
costelas, e que sua deficiência leva a escápula alada é: 
a) Grande dorsal 
b) Elevador da escápula. 
c) Trapézio 
d) Serrátil anterior 
 
38. São causas comuns de postura lordótica, EXCETO: 
a) Fraqueza dos músculos dorsiflexores do tornozelo 
b) Gestação 
c) Obesidade 
d) Musculatura abdominal fraca 
 
39.  São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde 
II - a formulação de política de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 
 
40. Assinale a alternativa correta quanto à descentralização em 
saúde como um dos princípios do SUS: 
a) É um processo de transferência de responsabilidades de 

gestão que não se torna eficaz no Brasil pela incapacidade 
dos municípios em cumprir com suas metas em saúde. 

b) É um processo de transferência de responsabilidades de 
gestão que não define atribuições comuns e competências 
específicas à União, estado, distrito federal e municípios. 

c) É um processo de transferência de responsabilidades de 
gestão para os municípios atendendo às determinações 
constitucionais e legais que embasam o SUS. 

d) A descentralização das ações em saúde sequer pode ser 
considerada um princípio do SUS, já que todos os serviços 
são hierarquicamente realizados. 

 
 
 
 
 
 

 

 




