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1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Tanto andam agora preocupados em definir o
conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou
não, sei que é verdade. Minha impressão é que tenho
amado sempre. Depois do amor grande por mim que
brotou aos três anos e durou até os cinco mais ou
menos, logo o meu amor se dirigiu para uma espécie
de prima longínqua que frequentava a nossa casa.
[...]

Maria foi o meu primeiro amor. Não havia nada
entre nós, está claro, ela como eu nos seus cinco
anos apenas, mas não sei que divina melancolia nos
tomava, se acaso nos achávamos juntos e sozinhos.
A voz baixava de tom, e principalmente as palavras é
que se tornaram mais raras, muito simples. Uma
ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo
nenhum gesto. Aquilo aliás durava pouco, porque
logo a criançada chegava. Mas tínhamos então uma
raiva impensada dos manos e dos primos, sempre
exteriorizada em palavras ou modos de irritação.
Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos
sós.

E só mais tarde, já pelos nove ou dez anos, é
que lhe dei nosso único beijo, foi maravilhoso. [...]

Durasse aquilo uma noite grande, nada mais
haveria porque é engraçado como a perfeição fixa a
gente. O beijo me deixara completamente puro, sem
minhas curiosidades nem desejos de mais nada,
adeus pecado e adeus escuridão! Se fizera em meu
cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que
doía no chão, mas a luz era violentamente branca,
proibindo pensar, imaginar, agir. Beijando.

Tia Velha, nunca eu gostei de Tia Velha, abriu
a porta com um espanto barulhento. Percebi muito
bem, pelos olhos dela, que o que estávamos fazendo
era completamente feio.

[...]
O estranhíssimo é que principiou, nesse

acordar à força provocado por Tia Velha, uma
indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que
indiferença, frieza viva, quase antipatia. Nesse
mesmo chá inda achou jeito de me maltratar diante de
todos, fiquei zonzo.

Dez, treze, quatorze anos... Quinze anos. Foi
então o insulto que julguei definitivo. [...]

[...] Esse ano até fora uma bomba só. Eu
entrava da aula do professor particular, quando
enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os
demais. [...] Matilde, a peste, a implicante, a deusa
estúpida que Tia Velha perdia com suas preferências:

– Passou seu namorado, Maria.
– Não caso com bombeado – ela respondeu

imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, que parei

Vestida de preto

LÍNGUA PORTUGUESA
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estarrecido. Era a decisão final, não tinha dúvida
nenhuma. Maria não gostava mais de mim. Bobo de
assim parado, sem fazer um gesto, mal podendo
respirar.

[...]
Foi o fim?Agora é que vem o mais esquisito de

tudo, ajuntando anos pulados. Acho que até não
consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos
por ordem: Pus tal firmeza em não amar Maria mais,
que nem meus pensamentos me traíram. De resto a
mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi
espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar
o meu jeito de “perdido”, o cultivando mesmo, ginásio
acabado, eu principiara gostando de estudar. [...]

Maria, por seu lado, parecia uma doida.
Namorava com Deus e todo o mundo, aos vinte anos
fica noiva de um rapaz bastante rico, noivado que
durou três meses e se desfez de repente, pra dias
depois ela ficar noiva de outro, um diplomata
riquíssimo, casar em duas semanas com alegria
desmedida, rindo muito no altar e partir em busca
duma embaixada europeia com o secretário chique
seu marido.

[...] Foi quando uns cinco anos depois, Maria
estava pra voltar pela primeira vez ao Brasil, a mãe
dela, queixosa de tamanha ausência, conversando
com mamãe na minha frente, arrancou naquele seu
jeito de gorda desabrida:

– Pois é, Maria gostou tanto de você, você não
quis!... e agora ela vive longe de nós.

Pela terceira vez fiquei estarrecido neste
conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela
doidejando, noivando com um, casando com outro,
se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu
fora uma besta, sim agora que principiava sendo
alguém, estudando por mim fora dos ginásios,
vibrando em versos que muita gente já considerava.
E percebi horrorizado, que Rose! nem Violeta, nem
nada! era Maria que eu amava como louco! [...]

Bom, tinha que visitar Maria, está claro,
éramos “gente grande” agora. [...]

Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de
supetão que tinha mais alguém na saleta, virei. Maria
estava na porta, olhando pra mim, se rindo, toda
vestida de preto. Olhem: eu sei que a gente exagera
em amor, não insisto. Mas se eu já tive a sensação da
vontade de Deus, foi ver Maria assim, toda de preto
vestida, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou
todinho e tornei a ficar estarrecido. [...]
(ANDRADE, Mario de. . 15. ed. Rio de Janeiro: Villa
Rica, 1993. p. 23-29.adaptado.)

Contos novos



03
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Na passagem “De resto a mocidade raiava e eu tinha
tudo A aprender.”, qual a relação de sentido
estabelecida pela preposição em destaque?

A) Companhia.
B) Finalidade.
C) Destino.
D) Lugar.
E) Modo.

Questão 06

Observando a frase “– Não caso com BOMBEADO –
ela respondeu imediato [...]”, assinale a alternativa
em que a substituição da expressão destacada
mantém o sentido que se deseja comunicar no texto.

A) reprovado.
B) criticado.
C) esfomeado.
D) atordoado.
E) atrapalhado.

Questão 07

Questão 05

Em “E só mais tarde, já pelos nove ou dez anos, é que
LHE dei nosso único beijo, foi maravilhoso.”
(parágrafo 3) o vocábulo em destaque faz referência
a uma palavra já enunciada no texto. Essa palavra a
que se refere o vocábulo LHE é:

A) primos.
B) manos.
C) criançada.
D) Matilde.
E) Maria.

Questão 04

Em “[...] bombeado – ela respondeu imediato, numa
voz tão feia, mas tão feia, que parei estarrecido.” o
travessão foi usado para:

A) indicar mudança de interlocutor.
B) isolar e reforçar a parte final de um enunciado,

como se fosse dois pontos.
C) isolar palavras ou frases, como se fosse

parênteses.
D) destacar a interferência do narrador.
E) introduzir um esclarecimento feito pela

personagem.

Questão 01

Os acontecimentos vividos pelo narrador
personagem na infância e na adolescência se
revelam tão importantes, a ponto de ele decidir
contá-los, porque:

A) a história, como aconteceu na vida real, nega a
voz do narrador, fortalecendo os acontecimentos
da infância.

B) ao contá-los o narrador é capaz de vencer o amor
que nasceu na infância e o acompanhou por toda
a vida.

C) Maria foi seu grande amor e esse fato fez com que
ele tomasse consciência de que o amor ocupa um
papel central em sua vida.

D) enfatiza a sua capacidade de esquecer Maria, um
dos amores de sua vida, e de se libertar de
possíveis sentimentos por ela.

E) reforça a superficialidade dos amores que
acontecem tanto na infância quanto na
adolescência.

Questão 02

Assinale a alternativa que reproduz o fragmento em
que Maria é apresentada como uma mulher fútil e
inconsequente.

A) “Maria foi o meu primeiro amor.”
B) “Foi quando uns cinco anos depois, Maria estava

pra voltar pela primeira vez ao Brasil, [...]”
C) “[...] era Maria que eu amava como louco! [...]”
D) “Maria gostou tanto de você, você não quis! [...]”
E) “Maria, por seu lado, parecia uma doida.

Namorava com Deus e todo o mundo [...]”

Questão 03

Na composição da oração “[...] era Maria que eu
amava como louco! [...]” a figura de linguagem
predominante é:

A) eufemismo.
B) comparação.
C) antítese.
D) pleonasmo.
E) catacrese.
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Observe o período: “Meu corpo soluçou todinho e
tornei a ficar estarrecido.”

Analise os itens a seguir:

I. O período é composto por subordinação: a
primeira oração é principal.

II. Dentro do contexto, ESTARRECIDO é um
predicativo do sujeito.

III. A conjunção E está unindo orações subordinadas
substantivas.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

Questão 13

Questão 12

Em “– Não caso com bombeado – ela respondeu
imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, QUE PAREI
ESTARRECIDO.” a oração em destaque estabelece
uma relação de sentido com o restante da frase. Essa
relação de sentido pode ser definida como:

A) oposição.
B) causa.
C) explicação.
D) concessão.
E) consequência.

Se transcrevermos a frase “[...] enxerguei a saparia
na varanda [...]” para a voz passiva analítica, teremos:

A) “a saparia na varanda foi enxergada por mim.”
B) “a saparia na varanda fora enxergada por mim.”
C) “que a saparia na varanda seja enxergada por

mim.”
D) “enxergou-se a saparia na varanda.”
E) “se a saparia na varanda fosse enxergada por

mim.”

Questão 11

“Foi espantoso O que se passou em mim. Sem
abandonar O meu jeito de “perdido”, O cultivando
mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de
estudar.”

As ocorrências da palavra O no trecho acima devem
ser classificadas, respectivamente como:

A) artigo definido – artigo definido – artigo definido.
B) pronome pessoal oblíquo – pronome pessoal

oblíquo – pronome pessoal oblíquo.
C) pronome demonstrativo – artigo definido –

pronome pessoal oblíquo.
D) pronome pessoal oblíquo – artigo definido –

pronome pessoal oblíquo.
E) artigo definido – pronome pessoal oblíquo –

pronome pessoal oblíquo.

Questão 08

Assinale a alternativa em que a colocação e uso do
pronome oblíquo, de acordo com a norma culta,
foram feitos corretamente:

A) “SE fizera em meu cérebro uma enorme luz
branca,[...]”

B) “[...] é que LHE dei nosso único beijo, [...]”
C) “Percebi ELAdoidejando, [...]”
D) “[...] SE atordoando com dinheiro e brilho.”
E) “Maria estava na porta, olhando pra mim, SE rindo

[...]”

Questão 10

Assinale a alternativa que apresente análise coerente
com o período “Minha impressão é que tenho amado
sempre.”

I. “Minha” é um pronome adjetivo possessivo.
II. “que” é uma conjunção coordenativa explicativa.
III. “sempre”, morfologicamente, é um advérbio de

tempo.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

Questão 09
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Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:

A) O indivíduo sempre será considerado culpado
antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

B) Ainda que ilegal, a autoridade judiciária não
poderá relaxar a prisão de imediato.

C) Será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.

D) Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.

E) É vedada a admissão de ação privada nos crimes
de ação pública.

As palavras destacadas em “Tanto andam agora
preocupados em definir o CONTO [...]” / “Uma
T E R N U R A i m e n s a , [ . . . ] ” s e f o r m a r a m ,
respectivamente, por:

A) composição por aglutinação e derivação sufixal.
B) derivação regressiva e derivação regressiva.
C) composição por justaposição e derivação

imprópria.
D) derivação regressiva e derivação sufixal.
E) composição por justaposição e derivação

parassintética.

Questão 14

Questão 16

Na frase “– Pois é, MARIA gostou tanto DE VOCÊ,
você não quis! [...]”, os termos em destaque, quanto à
c lass i f i cação s in tá t ica , es tão cor re ta e
respectivamente classificados em:

A) Vocativo – objeto indireto.
B) Sujeito – complemento nominal.
C) Sujeito – objeto indireto.
D) Vocativo – complemento nominal.
E) Sujeito – adjunto adnominal.

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Será concedido sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania. O enunciado traduz o conceito de:

A) hábeas data.
B) .
C) Mandado de Segurança coletivo.
D) Mandado de Segurança.
E) Mandado de Injunção.

habeas corpus

Questão 17

Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
competência exclusiva da Câmara Municipal:

A) elaborar o seu Regimento Interno.
B) votar todos os projetos de lei apresentados ao

Legislativo, de sua iniciativa, do Executivo ou
popular.

C) autorizar subvenções.
D) autorizar a alienação de bens imóveis, vedada a

doação sem encargo.
E) legislar sobre matérias orçamentárias, e sobre o

orçamento anual.

Questão 18

“A iniciativa das leis que disponham sobre a fixação
dos subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito
e dos Secretários Municipais.” Segundo a Lei
Orgânica municipal de Sooretama, esta atribuição
compete:

A) exclusivamente ao Prefeito.
B) exclusivamente ao Governador do Estado.
C) à Câmara Municipal.
D) exclusivamente ao Tribunal de Contas do

Município.
E) aos Vereadores e ao Prefeito, concorrentemente.

Questão 19
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Assinale a alternativa correta.

A) O Prefeito Municipal poderá, desde a posse, ser
titular de mais de um cargo ou mandato eletivo.

B) O Prefeito Municipal não poderá, desde a posse,
sob pena de perda do cargo, fixar residência fora
do Município.

C) O Prefeito Municipal poderá, desde a posse, ser
proprietário, controlar ou ser diretor de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público.

D) É vedado ao Prefeito licenciar-se quando
impossibilitado do exercício do cargo, por motivo
de doença devidamente comprovada.

E) É vedado ao Prefeito licenciar-se quando a
serviço ou em missão de representação do
Município.

Questão 20

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Para receberem os recursos referentes à cobertura
das ações e serviços de saúde, conforme
estabelecido na Lei n° 8.142/90, de forma regular e
automática, um dos requisitos básicos que os
municípios deverão apresentar são os(as):

A) relatórios de gestão.
B) comissões intergestores.
C) programações integradas.
D) boletins de produção.
E) consórcios intermunicipais.

Questão 21

Questão 22

Aprovar os Planos Municipais de Saúde, bem como
atuar na formação de estratégias para controlar a
e x e c u ç ã o d a p o l í t i c a d e s a ú d e , s ã o
responsabilidades:

A) da Gestão Municipal.
B) do Ministério da Saúde.
C) da Gestão Estadual.
D) dos Conselhos de Saúde.
E) das Conferências de Saúde.

Questão 23

O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde,
disposto no Decreto n° 7.508 de 2011, definirá as
responsabilidades individuais e solidárias dos entes
federativos com relação a alguns aspectos, entre os
quais estão as ações e serviços de saúde, os
indicadores e as metas de saúde e a forma de
controle e fiscalização da sua execução. Com base
nisso, analise:

I. A humanização do atendimento do usuário será
fator determinante para o estabelecimento das
metas de saúde previstas no Contrato
Organizativo deAção Pública de Saúde.

II. O Ministério da Saúde definirá indicadores
nacionais de garantia de acesso às ações e aos
serviços de saúde no âmbito do SUS, com base
nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional
de Saúde.

III. O Sistema Estadual de Auditoria e Avaliação do
SUS, por meio de serviço especializado, fará o
controle e a fiscalização do Contrato Organizativo
deAção Pública da Saúde.

Conforme análise, assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa III está correta.
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Os blocos de financiamento do SUS são constituídos
por componentes, de acordo com as especificidades
de suas ações e os serviços de saúde pactuados.
Nesse sentido, o bloco da Atenção Básica é
constituído por recursos destinados ao financiamento
de algumas ações e/ou estratégias, entre as quais
está a:

A) assistência farmacêutica.
B) educação em saúde.
C) vigilância sanitária.
D) realização de transplantes.
E) saúde bucal.

Questão 24
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Mãe leva seu filho de 4 anos ao posto de saúde para
vacinação de rotina. O profissional de saúde observa
que a criança está com todas as vacinas em dia e
informa à mãe que serão aplicadas as seguintes
vacinas:

A) tríplice bacteriana (2º reforço) e tríplice viral
(2ª dose).

B) febre amarela (1ª dose) e hepatite B (2ª dose).
C) BCG (reforço) e pneumocócica 10 (2ª dose).
D) meningocócica C (2ª dose) e tetravalente

(1ª dose).
E) poliomielite (2ª dose) e rotavírus humano

(1ª dose).

Questão 27

Se uma determinada região registrou 400 casos
novos de uma doença no ano de 2011, 150 casos
registrados de alta por cura e 300 casos com
tratamento em curso no mesmo ano, significa dizer
que:

A) houve uma epidemia dessa doença em 2011.
B) a incidência da doença em 2011 foi de 550 casos.
C) a prevalência da doença em 2011 foi de

700 casos.
D) os dados mostram uma taxa de ataque de

150 casos.
E) a doença apresenta uma sazonalidade de

100 casos.

Questão 28

Questão 26

Considerando a evolução das políticas de saúde no
Brasil, analise:

I. Em 24 de janeiro de 1923, foi aprovada pelo
Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves, marco
inicial da previdência social no Brasil e por meio da
qual foram instituídas as Caixas deAposentadoria
e Pensão (CAP’s).

II. A Lei Federal nº 1.261, de 31 de outubro de 1904,
que instituiu a vacinação antivaríola como
obrigatória para todo o território nacional, deu
origem a um grande movimento popular de revolta
que ficou conhecido na história como a revolta da
vacina.

III. A primeira CAP criada foi a dos ferroviários, o que
pode ser explicado pela importância que este
setor desempenhava na economia do país
naquela época e pela capacidade de mobilização
que a categoria dos ferroviários possuía.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

São atribuições comuns da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
administrativo do Sistema Único de Saúde todas as
opções abaixo, EXCETO:

A) elaborar normas técnicas e estabelecer padrões
de qualidade para promoção da saúde do
trabalhador.

B) elaborar normas para regular as relações entre o
Sistema Único de Saúde e os serviços privados
contratados de assistência à saúde.

C) acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde
da população e as condições ambientais.

D) definir as instâncias e os mecanismos de controle,
de avaliação e de fiscalização das ações e dos
serviços de saúde.

E) participar na formulação e na execução da política
de formação e desenvolvimento de recursos
humanos para a saúde.

Questão 25
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A mortalidade perinatal é um indicador de saúde
materno-infantil que reflete tanto as condições de
saúde reprodutiva quanto a qualidade da assistência
prestada no pré-natal, no parto e ao neonato. Sendo
assim, esse indicador compreende os óbitos
ocorridos:

A) desde a idade gestacional em que o feto atinge
500 gramas de peso até 7 dias completos de vida.

B) a partir da trigésima semana de gestação até
5 dias completos de vida.

C) a partir da primeira semana gestacional até
15 dias completos de vida.

D) entre a trigésima terceira semana gestacional e a
segunda semana de vida.

E) desde a vigésima semana gestacional até 10 dias
completos de vida.

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um paciente de 60 anos buscou auxílio de um
Fisioterapeuta para tratar de uma hipertensão
arterial. O Fisioterapeuta então, utilizou a fórmula:
FC máx = 220 – idade e propôs como meta alvo de
treinamento a FC submáxima de 80%. Determine a
FC submáxima que esse indivíduo poderá alcançar
durante o treinamento.

A) 176 bpm.
B) 160 bpm.
C) 128 bpm.
D) 112 bpm.
E) 142 bpm.

Questão 31

A Vigilância em Saúde é caracterizada como um
conjunto articulado de ações destinadas a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde de
populações, sendo composta por vár ios
componentes tais como vigilância epidemiológica,
vigilância sanitária, vigilância da situação de saúde,
vigilância ambiental e vigilância em saúde do
trabalhador. Com base na informação, assinale a
alternativa correta no que se refere à vigilância da
situação de saúde.

A) Visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por
meio da integração de ações que intervenham nos
agravos e seus determinantes, decorrentes dos
modelos de desenvolvimento e processos
produtivos.

B) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do
País, estados, regiões, municípios ou áreas de
abrangência de equipes de atenção à saúde, por
estudos e análises que identifiquem e expliquem
problemas de saúde e o comportamento dos
principais indicadores de saúde.

C) Propicia o conhecimento e a detecção de
mudanças nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem
na saúde humana, com a finalidade de identificar
as medidas de prevenção e controle dos fatores
de risco ambientais relacionados às doenças ou a
outros agravos à saúde.

D) Compreende o contro le das doenças
transmissíveis, não transmissíveis e agravos,
como um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde.

E) É o conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir os riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo.

Questão 29

Na posição sentada, um paciente realizou
vagarosamente a flexão do cotovelo e sua extensão
foi obtida, depois que o Fisioterapeuta solicitou ao
paciente que ele segurasse dez quilos, deixando o
braço cair muitíssimo lentamente. Nos movimentos
executados pelo paciente ocorreram contrações do
tipo:

A) Concêntrica e excêntrica do bíceps braquial.
B) Concêntrica do bíceps e concêntrica do tríceps.
C) Concêntrica do bíceps e excêntrica do tríceps.
D) Ativa do bíceps e passiva do tríceps.
E) Ativa do bíceps e isométrica do tríceps.

Questão 32
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Segundo William Prentice em “Fisioterapia na prática
esportiva” (2012), as ações e inervações dos
músculos do membro inferior são:

I. O gastrocnêmio realiza a flexão plantar do pé e é
inervado pelo nervo tibial.

II. O músculo tibial anterior realiza a dorsiflexão e
inversão do pé e é inervado pelo nervo fibular
profundo.

III. Os músculos semitendinoso e semimembranoso
flexionam a perna e estendem a coxa e são
inervados pelo nervo tibial.

IV. O músculo sartório realiza a flexão e a rotação
externa da coxa, a flexão do joelho e é inervado
pelo nervo femoral.

Com base nas afirmativas acima assinale a
alternativa correta.

A) Somente II e IV estão corretas.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Somente a IV está correta.
D) Somente I, II, e III estão corretas.
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 34

Sobre a anatomia e função dos músculos
respiratórios, pode-se afirmar que:

I. Quanto > o volume pulmonar do DPOC > será a
zona de aposição e < será a força muscular.

II. Quando a lesão medular completa acontece em
T7, o paciente não perde a eficiência da tosse.

III. O músculo esternocleidomastóideo é inervado
pelo 11° nervo craniano.

IV. Quanto > a pressão transpulmonar > será o
volume corrente.

Está(ão) correta(s):

A) Apenas I e II.
B) Apenas a III.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas a I.

Questão 35

Sobre contrações musculares e tipos de exercícios
analise as afirmativas a seguir:

I. Contração concêntrica ocorre quando o músculo
se alonga enquanto se contrai ao atuar contra
resistência.

II. Contração excêntrica ocorre quando o músculo
se encurta enquanto se contrai ao atuar contra
uma resistência.

III. É dito antagonista o músculo que se contrai para
gerar o movimento.

IV. Durante o exercício isocinético, a velocidade do
movimento é constante, seja qual for a força
realizada pelo atleta.

Após análise, assinale a alternativa correta.

A) Apenas a I está errada.
B) Apenas I e II estão erradas.
C) Apenas I, II e III estão erradas.
D) Apenas II e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão erradas.

Questão 33

As bases fisiológicas que sustentam as técnicas de
fisioterapia respiratória estão assim descritas:

I. O aumento da pressão alveolar faz aumentar a
pressão transpulmonar e possibi l i ta o
recrutamento alveolar.

II. A técnica “espirometria de incentivo” faz diminuir a
pressão pleura l , aumentar a pressão
transpulmonar e gerar maior volume pulmonar.

III. O deslocamento do ponto de igual pressão das
áreas centrais para as periféricas possibilita
combater o aprisionamento aéreo.

IV. As vibrações promovidas no tórax tentam atingir a
propriedade de tixotropismo do muco brônquico,
de ixando-o mais f lu ido e com baixa
viscoelasticidade.

Com base nas afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.

A) Somente a I está correta.
B) Somente I e IV estão corretas.
C) Somente a IV está correta.
D) Somente I, II, e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 36
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Segundo o livro Fundamentos da terapia respiratória
– EGAN. Wilkins, Stoller, Kacmarek. ed. Elsevier,
2009, são indicações de sucesso para o desmame da
ventilação mecânica EXCETO:

A) FiO < 40% e PaO > 60 mmHg.
B) Complacência < 25 mL / cmH O e relação PaO /

FiO < 150.
C) Spo > 90% e capacidade vital > 15 mL/kg.
D) Volume corrente > 300 mLe FR/VC < 105.
E) FR < 30 ipm e PImáx < - 30 cmH O.

2 2

2 2

2

2

2

Questão 38

A reabilitação cardíaca precoce após o IAM não
complicado, deve iniciar entre 12 e 24 horas. Neste
sentido, observe as informações a seguir:

I. Nos dois primeiros dias de permanência na UTI,
as atividades são restritas a 2 METs.

II. Os exerc íc ios isométr icos não estão
contraindicados nos três primeiros dias.

III. Paciente em pé, alongamentos e exercícios ativos
de MMSS, descer escadas lentamente e retornar
de elevador e caminhar 150 m são exemplos de
3 a 4 METs.

IV. A queda da pressão arterial sistól ica
> que 20 mmHg é considerada critério de
exclusão do programa de reabilitação cardíaca.

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta.

A) Apenas a II está errada.
B) Apenas I e IV estão corretas.
C) Apenas I e III estão erradas.
D) Apenas III e IV estão corretas.
E) As informações I, II, III e IV estão corretas.

Questão 40

Um paciente foi conduzido a UTI por ter desenvolvido
a síndrome de angústia respiratória aguda. O médico
procedeu à intubação orotraqueal e o Fisioterapeuta
a adequada ventilação pulmonar. Qual das
alternativas abaixo, NÃO favorece a estratégia
protetora para o pulmão?

A) PEEP > 10 cmH O.
B) Volume corrente > 10 mL/kg.
C) FiO < 60%.
D) Pressão de platô < 35 cmH O.
E) Ventilação controlada por pressão.

2

2

2

Questão 39

A boa interpretação dos sinais, sintomas e testes
específicos tornam-se extremamente importantes
para a elucidação do diagnóstico. Neste contexto,
observe as informações a seguir:

I. A síndrome do trato iliotibial é avaliada pelo teste
de Ober.

II. Asíndrome do túnel do carpo é avaliada pelo teste
de Phalen.

III. O teste de Finkelstein avalia a tenossinovite de
Dequervain.

IV. O teste de Jobe avalia a síndrome do impacto no
ombro.

Está(ão) correta(s):

A) Apenas a II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II e IV.
E) I, II, III e IV.

Questão 41

A distribuição regional da ventilação e da perfusão é
afetada pelas diferenças regionais de pressão de
expansão. Sobre elas, é correto afirmar:

I. Os alvéolos da região não dependente estão mais
aerados e ventilados.

II. A perfusão é maior na região dependente dos
pulmões.

III. A relação ventilação perfusão é maior em base do
que em ápice.

IV. Durante a inspiração, a expansão e a ventilação
são maiores nos alvéolos das bases pulmonares.

Está(ão) correta(s):

A) Apenas a II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas I, II e IV.

Questão 37
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É muito comum na prática clínica dos Fisioterapeutas
a avaliação do tônus muscular. Ainda que
subjetivamente, a escala proposta por Ashworth
ajuda na elucidação e interpretação do tônus. O
aumento moderado do tônus, sentindo-se resistência
a partir da metade do arco de movimento, mas
podendo mover-se facilmente a extremidade
comprometida, é exemplo de:

A) Ashworth grau 1.
B) Ashworth grau 2.
C) Ashworth grau 3.
D) Ashworth grau 4.
E) Ashworth grau 5.

Questão 47

Os músculos da mastigação são extremamente
importantes nas discussões sobre a disfunção
temporomandibular. Observe as afirmativas abaixo:

I. A abertura da boca é promovida pela ação
bilateral do pterigóideo lateral e do digástrico.

II. O fechamento da boca se faz pela ação bilateral
dos músculos temporal, masseter e pterigóideo
medial.

III. O desvio lateral ocorre pela ação dos músculos
masseter ipsilateral e pterigóideos contralaterais.

IV. A protrusão ocorre pela ação dos músculos
pterigóideos laterais e mediais e das fibras
anteriores dos músculos temporais.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa
correta.

A) Apenas a III está correta.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas I e IV estão corretas.
E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 42

Síndrome do desfiladeiro cervicotorácico braquial se
caracteriza por sinais e sintomas atribuíveis à
compressão de estruturas neurais e anatômicas na
altura da cervical e da cintura escapular.As estruturas
que podem estar comprometidas ou envolvidas nesta
síndrome são:

A) nervo ulnar e artéria subclávia.
B) nervo mediano e escaleno anterior.
C) costela cervical e nervo radial.
D) nervo axilar e artéria carótida.
E) primeira costela e nervo do músculo cutâneo.

Questão 43

Qual nervo craniano fica comprometido na paralisia
facial periférica?

A) sétimo.
B) quinto.
C) terceiro.
D) oitavo.
E) décimo primeiro.

Questão 44

Analise as afirmativas sobre a anatomofisiopatologia
das lesões no joelho e posteriormente assinale a
alternativa correta.

I. O menisco lateral é o que apresenta maior
incidência de lesão.

II. O geno valgo aumenta o ângulo Q do joelho e
favorece a luxação patelar.

III. Quando ocorre lesão no ligamento cruzado
anterior, o paciente irá desenvolver uma
instabilidade posterior do joelho.

IV. A tendinose do pata-de-ganso acomete os
tendões dos músculos semitendinoso,
semimembranoso e bíceps crural.

A) Apenas III e IV estão erradas.
B) Apenas I e II estão erradas.
C) Apenas a III está errada.
D) Apenas I, III e IV estão erradas.
E) I, II, III e IV estão erradas.

Questão 45

Uma lesão medular abrupta no nível de T1 dá origem
ao quadro clínico chamado choque medular. São
exemplos de manifestações clínicas desta doença:

A) tetraplegia flácida, arreflexia vesical e intestinal.
B) paraplegia flácida, vasoplegia e arreflexia

intestinal.
C) tetraparesia, hiporreflexia vesical e genital.
D) paraparesia, hiperreflexia e alterações na

termorregulação.
E) paraplegia flácida, arreflexia intestinal e ausência

de lesão sensitiva.

Questão 46
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Ondas curtas consistem na aplicação de correntes
elétricas de alta frequência. Sobre elas, é correto
afirmar:

I. Produz aquecimento pela conversão da energia
em calor.

II. O equipamento mais comum para o uso é o de
27.3 MHz e de 11 m de comprimento de onda.

III. Tumores, processos infecciosos e oclusões
arteriais estão contraindicados.

IV. Objetos metálicos não precisam ser retirados dos
pacientes e a maca não necessita ser de madeira.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e IV estão erradas.
B) Apenas a IV está errada.
C) Apenas II e IV estão erradas.
D) Apenas a II está errada.
E) I, II, III e IV estão erradas.

Questão 48

As distrofias musculares progressivas são doenças
ocasionadas por mutações em genes responsáveis
pela codificação de proteínas específicas do tecido
muscular, podendo ser transmitidas por herança
autossômica ou ligadas ao cromossomo X. Observe
as considerações sobre o tratamento fisioterapêutico
para esta doença:

I. Para a fraqueza muscular respiratória, pode-se
realizar o treinamento muscular inspiratório com
carga superior a 50% da PImáx.

II. As inspirações máximas sustentadas poderão
prevenir ou tratar as atelectasias.

III. A fraqueza dos músculos esqueléticos deve ser
prevenida com trabalhos progressivos de força
muscular.

IV. As técnicas de mobilizações passivas não podem
ser usadas para as restrições articulares.

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta.

A) Apenas I, III e IV estão erradas.
B) Apenas a I está errada.
C) Apenas III e IV estão erradas.
D) Apenas II, III e IV estão erradas.
E) I, II, III e IV estão erradas.

Questão 50

É muito comum a fraqueza muscular acontecer após
a artroplastia total do quadril com acesso cirúrgico
lateral. O fortalecimento muscular geral é muito
importante, e neste caso, o principal músculo a ser
fortalecido é(são) o(s):

A) quadríceps.
B) isquios tibiais.
C) glúteo médio.
D) adutores.
E) gastrocnêmio.

Questão 49




