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Prova A 
 
Cargo: Fisioterapeuta 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
A Ronda Noturna 
 
Noite cerrada, tormentosa, escura, 
Lá fora. Dormem em trevas o convento. 
Queda imoto o arvoredo. Não fulgura 
Uma estrela no torvo firmamento. 
Dentro é tudo mudez. Flébil murmura, 
De espaço a espaço, entanto, a voz do vento: 
E há um rasgar de sudários pela altura, 
Passo de espectros pelo pavimento… 
Mas, de súbito, os gonzos das pesadas 
Portas rangem… Ecoa surdamente 
Leve rumor de vozes abafadas. 
E, ao clarão de uma lâmpada tremente, 
Do claustro sob as tácitas arcadas 
Passa a ronda noturna, lentamente… 
Olavo Bilac 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto ao poema de Olavo 
Bilac: 
a) Apenas descreve um ambiente. 
b) Expõe um sentimento. 
c) Apresenta narração e descrição. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Assinale a alternativa correta quanto A Ronda Noturna: 
a) Corresponde a uma tentativa de convencer os leitores de 

que o eu lírico viu fantasmas percorrendo os corredores de 
um convento. 

b) Corresponde a um poema narrativo em que predomina a 
descrição pouco pessoal do entorno e da atmosfera noturna 
de um convento, seguida de um evento que quebra parte do 
silêncio que envolve o local. 

c) Corresponde apenas a descrição impessoal, distanciada, da 
atmosfera que envolve um convento. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 03 a 06. 
 
Uma interrupção no consumo de açúcar pode levar à 
depressão? 
 

Se a dieta exigir o corte radical dos carboidratos (e não 
apenas do açúcar), isso pode ocorrer. A explicação dos 
especialistas está na química cerebral. Os carboidratos 
funcionam como matéria-prima indispensável à síntese de 
serotonina, o neurotransmissor associado à sensação de bem-
estar. Uma queda brusca na oferta desse nutriente pode levar 
a uma redução considerável nas taxas de serotonina e, com 
isso, suscitar sintomas de depressão. Além disso, o consumo 
de doces, especificamente, eleva as taxas de outro 
neurotransmissor: a dopamina, associada à sensação de 
prazer. Essa relação explica, por exemplo, por que pessoas 
com sintomas de depressão ou alterações de humor muitas 
vezes aumentam o consumo de doces. 
 
Veja, São Paulo, n. 1971, p. 96, 30 ago 2006. 
 
03. Identifique a alternativa correta em que indica, segundo o 
texto, por que a dieta que elimina carboidratos e açúcar, pode 
provocar depressão: 
a) Devido à redução de dois neurotransmissores essenciais ao 

organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

b) Devido ao aumento de dois neurotransmissores essenciais 
ao organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a 
boa disposição e o bom humor nas pessoas. 

c) Devido à extinção de dois neurotransmissores essenciais ao 
organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido do título do 
texto. Excluir o açúcar da alimentação pode causar depressão? 
Por quê?  
a) Sim, porque os carboidratos produzem um 

neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

b) Não, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

c) Às vezes, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, 
os carboidratos. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Identifique a alternativa correta quanto a ausência da crase 
na palavra “as” da oração: “além disso, o consumo de doces, 
especificamente, eleva as taxas de outro neurotransmissor...”:  
a) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 

preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o adjetivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

b) o verbo elevar é transitivo indireto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

c) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto a retirada do artigo 
indefinido “uma” que está diante do substantivo redução: 
a) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 

determinado pelo artigo indefinido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

b) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

c) Haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar à 
redução ...). 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Identifique a alternativa correta quanto a preposição ou 
contração adequada: 
I – O motorista mostrou-se atencioso com (para com) a 
passageira de meia idade.  
II – Nem sempre somos passíveis de mudanças em nossos 
hábitos. 
III – O gerente parecia propenso a dar-lhe uma nova chance. 
a) Apenas I esta correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
08. Assinale a alternativa correta em que os verbos estejam no 
pretérito imperfeito do indicativo de forma adequada:  
I – Na oficina, precisa-se de torneiros mecânicos com 
experiência. 
II – Tu e ela sabias o motivo do adiamento do concurso? 
III – Alguns de nós acreditávamos na redução do aquecimento 
global. 
 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
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c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 09 a 13. 
 
Sol, inimigo da visão 

 
A exposição excessiva aos raios solares aumenta o risco de 
problemas nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros 
desconhece o poder dessa ameaça. 

 
Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 

nove em cada dez brasileiros não têm conhecimento dos 
prejuízos que o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho, 
realizado pelo Ibope e patrocinado pela empresa Transitions 
Optical do Brasil, ouviu duas mil pessoas no País. Quando 
perguntadas sobre os efeitos nocivos da exposição prolongada 
ao sol, elas citaram o risco aumentado para câncer de pele, a 
ocorrência de queimaduras e o surgimento de rugas. Os danos 
à visão nem apareceram na lista. 

O problema é que o sol pode também se tornar um inimigo 
dos olhos. Além de causar irritação, os raios ultravioleta podem 
provocar queimadura na córnea e até mesmo tumores. Seus 
estragos serão proporcionais ao início da exposição - se desde 
criança, por exemplo - e do quanto ela foi demasiada. "Os raios 
solares têm efeito cumulativo nos olhos", explica o 
oftalmologista Newton Kara José Junior, chefe do setor de 
catarata do Hospital das Clínicas de São Paulo. "E a maior 
parte desse acúmulo ocorre antes dos 18 anos de idade", 
completa. Isso ocorre porque até essa faixa etária a córnea e o 
cristalino permitem a entrada de muita radiação, ao contrário 
do que ocorre na idade adulta. Nesse caso, as duas estruturas 
conseguem oferecer alguma proteção, embora ela não seja 
total. 
[...] 
 
Prejuízos à vista 
 
Retina – Provoca atrofia das células da superfície da estrutura 
responsável pela formação das imagens. Isso prejudica a visão 
periférica.  
Conjuntiva – Pode levar ao ressecamento dessa membrana 
transparente que cobre a parte branca do olho. A alteração 
contribui para o surgimento do pterígio (espessamento da 
membrana) e até de tumores. 
Córnea – Pode causar queimaduras, resultando em irritação e 
muita dor. 
Cristalino – Acelera o envelhecimento da lente. Essa condição 
favorece o surgimento precoce da catarata.  
  
IstoÉ, São Paulo, p. 77, 8 abr. 2009 – Três Editorial LTDA. 
 
09. Identifique a alternativa correta em que o “efeito cumulativo” 
causado pelos raios solares nos olhos é preocupante:  
a) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 

no qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

b) Porque o idoso está mais exposto aos efeitos da radiação, 
no qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

c) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 
no qual a córnea e o cristalino protegem ainda mais que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto a concordância do 
verbo em que o sujeito é o pronome relativo “que” na frase 
“Pode levar ao ressecamento dessa membrana transparente 
que cobre a parte branca do olho.”: 
a) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 

membrana transparente); por isso está na segunda pessoa 
do singular. 

b) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 
membrana transparente); por isso está na terceira pessoa do 
singular.  

c) cobre não concorda com o antecedente do pronome que 
(essa membrana transparente); por isso está na terceira 
pessoa do singular. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
11. Identifique a alternativa correta em que o verbo está no 
plural porque o sujeito é composto: 
a) Em “... acelera o envelhecimento da lente...” 
b) Em “... pode causar queimaduras...” 
c) Em “... a córnea e o cristalino permitem a entrada de muita 

radiação, ao contrário do...”  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Assinale a alternativa correta quanto ao pronome pessoal, 
que é o sujeito e com o qual o verbo concorda na frase “... elas 
citaram o risco aumentado para câncer de pele... “ indicando o 
termo que esse pronome retoma e que poderia ser o sujeito se 
colocado nessa frase: 
a) Dez brasileiros. 
b) Duas mil pessoas. 
c) Empresa Transitions Optical do Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Identifique a alternativa correta indicando o motivo dos 
verbos concordarem no singular na frase abaixo do título: 
a) Porque a forma nominal “aumenta” concorda com o núcleo 

do sujeito “simples exposição”. “Desconhece” também 
concorda com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que 
faz parte do sujeito simples. 

b) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito composto “exposição”. “Desconhece” também 
concorda com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que 
faz parte do sujeito simples. 

c) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito simples “exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte 
do sujeito simples. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia os textos e responda as questões de 14 a 16. 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
[...] 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broquéis. Belo 
Horizonte: Edições HG 2002. p. 38. (Fragmento). 
 
Texto 2 
 
[...] 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta... “ 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broquéis. Belo Horizonte: 
Edições HG 2002. p. 14. (Fragmento). 
 
14. Assinale a alternativa que revela a obsessão de Cruz e 
Souza pela cor branca no Texto 1: 
a) brancos, véus, neve  
b) brancos, neve, alvas 
c) brancos, carnais, alvas 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15. Identifique a alternativa correta quanto aos substantivos na 
oração “Grinaldas e véus brancos, véus de neve” no Texto 1: 
a) véus, brancos 
b) grinaldas, brancos  
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c) grinaldas, véus 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16. Assinale a alternativa com relação ao Texto 2, em que o 
adjetivo infinitos concorda com o substantivo em: 
a) desejos e arcanjos 
b) ânsias e arcanjos 
c) ânsias e desejos 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
I - o miocárdio do ventrículo direito tem maior espessura que o 
do ventrículo esquerdo, pois está relacionado com a circulação 
pulmonar. 
II - as valvas atrioventriculares são a Mitral e a Bicúspide e 
estão localizadas do lado esquerdo e direito do coração 
respectivamente. 
III - os músculos papilares e cordas tendíneas se localizam nos 
átrios e impedem demasiada protusão das valvas 
atrioventriculares. 
IV - durante a contração ventricular as valvas atrioventriculares 
estão abertas enquanto as semilunares estão fechadas. 
a) todas estão incorretas. 
b) apenas I e III estão corretas. 
c) II, III e IV estão corretas. 
d) apenas IV está correta. 
 
18. São efeitos locais da aplicação do frio, exceto:  
a) redução da dor e do espasmo muscular. 
b) redução da inflamação. 
c) redução da produção de resíduos celulares e 

vasoconstrição. 
d) redução da taxa de metabolismo em consequência da 

necessidade aumentada de oxigênio. 
 
19. O decreto–lei nº 938 definiu fisioterapia como profissão de 
nível superior, cabendo ao fisioterapeuta, de forma privativa, a 
realização de "métodos e técnicas fisioterápicos com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
física do cliente". Essa regulamentação da profissão ocorreu 
em:  
a) 13 de outubro de 1975. 
b) 13 de outubro de 1969. 
c) 15 de julho de 1958. 
d) 15 de julho de 1975. 
 
20. Sobre os desvios na marcha presentes em pacientes 
amputados de membros inferiores transtibial na fase pós 
protetização, assinale a alternativa correta após julgar as 
sentenças a seguir: 
I- O objetivo final de um paciente amputado diz respeito à 
realização de uma marcha laboriosa, natural e independente. 
As alterações da marcha podem ser de causa protética ou 
biológica. 
II- Uma flexão excessiva na fase de apoio pode ser causada 
por um pé protética em dorsiflexão ou fraqueza da musculatura 
isquiotibiais. 
III- Uma hiperextensão do joelho durante o apoio pode ser 
causada por um coxim do calcanhar muito macio ou excessiva 
flexão dorsal. 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) todas estão incorretas. 
c) apenas II e III estão corretas. 
d) todas estão corretas. 
 
21. São objetivos da prescrição de dispositivos auxiliares de 
marcha, exceto: 
a) ajudar na aceleração e desaceleração durante a marcha. 
b) diminuir a base de apoio melhorando o equilíbrio e 

estabilidade. 
c) diminuir os desvios de massa corporal. 
d) fornecer informação sensorial. 
 

22. Assinale a alternativa correta sobre as órteses de membros 
superiores: 
a) a órtese de Sarmiento está indicada em fraturas estáveis de 

úmero, tendo como vantagem maior conforto e higienização 
do paciente. 

b) tipoias são indicadas para repousar ou imobilizar o membro 
superior afetado, sendo contra indicada a fisioterapia 
enquanto o paciente faz uso deste dispositivo. 

c) as órteses para membros superiores são também 
conhecidas como Braces e tem como objetivo geral repouso, 
imobilização, proteção entre outros. 

d) por se tratar de articulações pequenas, os dedos não tem 
órteses específicas. 

 
23. São modalidades terapêuticas de calor profundo utilizadas 
em fisioterapia, exceto: 
a) micro ondas. 
b) ondas curtas. 
c) infravermelho. 
d) ultrassom. 
 
24. São efeitos da utilização da Pressão Positiva Expiratória 
Final-PEEP, exceto:  
a) reabertura dos alvéolos colapsados na expiração e 

distensão de alvéolos normais. 
b) redistribuição da água extravascular e melhora da relação 

V/Q. 
c) melhora da oxigenação tecidual e diminuição da 

permeabilidade alvéolo capilar. 
d) prevenção dos alvéolos colapsados na expiração. 
 
25. Assinale a alternativa correta quanto às manobras básicas 
para alongamento muscular respiratório.  
a) o alongamento da musculatura inspiratória facilita a dinâmica 

do diafragma e deve ser feito de preferência durante a 
inspiração. 

b) a cadeia muscular respiratória é composta pelos seguintes 
músculos: diafragma, escalenos, intercostais peitoral maior e 
esternocleidomastóideo. 

c) dentre os encurtamentos musculares estão o encurtamento 
do diafragma, que quando ocorre na sua porção esternal leva 
o tórax à posição expiratória. 

d) as alterações morfodinâmicas na cadeia respiratória 
apresentam as seguintes características: ombros protraídos, 
prostração da  

  cabeça, tórax expiratório e aumento da lordose lombar. 
 
26. Em algumas situações clínicas é útil aumentar a PO2 
arterial para um nível muito alto; é a chamada terapia com O2 
hiperbárico que está indicada em todas as alternativas abaixo, 
exceto:  
a) envenenamento por CO. 
b) crise de anemia profunda. 
c) gangrena gasosa. 
d) hipoxemia em retentores crônicos de CO2. 

 
27. Julgue as sentenças abaixo sobre as conferências 
municipais de saúde (CMS):  
I- a CMS reúnem, de forma ampla, usuários, trabalhadores e 
prestadores, sem a participação dos gestores do SUS, para 
discutir e refletir sobre as condições de saúde da população e a 
gestão do SUS. 
II- as CMS devem-se reunir pelo menos uma vez a cada 3 
anos. 
III- As CMS segue a orientação da descentralização do SUS, 
sendo de suma importância, por estarem mais próximas do 
usuário do serviço de saúde. 
a) apenas III está correta. 
b) somente II e III estão corretas. 
c) todas estão incorretas. 
d) somente I e III estão corretas. 
 
28. As unidades de atenção básicas presentes no SUS 
compõem a estrutura física básica de atendimento aos 
usuários do SUS. Elas podem variar em sua formatação 
adequando-se às necessidades de cada região. A unidade 
para realização de atendimentos de atenção básica e integral a 
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uma população, de forma programada ou não, nas 
especialidades básicas, podendo oferecer assistência 
odontológica e de outros profissionais de nível superior refere-
se à:  
a) estratégia saúde da família. 
b) ambulatórios de unidade hospitalar geral. 
c) posto de saúde. 
d) centro de saúde. 
 
29. A avaliação de incapacidades realizada pelo fisioterapeuta 
é de fundamental importância para os pacientes Hansenianos. 
O teste de Schirmer é realizado com a finalidade de: 
a) verificar a presença de garra móvel ou fixa nos dedos dos 

pés. 
b) avaliar a produção lacrimal. 
c) avaliar a força muscular dos músculos intrínsecos das mãos. 
d) avaliar a acuidade visual. 
 
30. Sobre os ossos do pé, seus segmentos e funções, julgue 
as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 
I- o retropé é formado pelo Talus, Calcâneo e parte do Cubóide 
e tem como função a influência sobre a função e o movimento 
do médiopé e antepé. 
II- o antépé é formado pelos metatarsos e pelas falanges e sua 
função é promover a adaptação às mudanças no terreno, 
ajustando as superfícies irregulares e também auxiliar na fase 
de propulsão da marcha. 
III- o médiopé é formado pelos ossos metatarsais, navicular, 
cuboide e cuneiformes, tendo como funções promover 
estabilidade, transmitir forças para o retropé para influenciar no 
movimento do antepé e vice-versa. 
a) somente I e II estão corretas. 
b) somente II e III estão corretas. 
c) somente II está correta. 
d) todas estão corretas. 
 
31. Assinale a alternativa correta quanto às alterações 
fisiológicas na marcha normal no idoso:  
a) velocidade diminuída das marchas rápidas e livres, embora 

permaneça a capacidade de aumentar voluntariamente a 
velocidade a partir da marcha livre para atingir a marcha 
rápida. 

b) diminuição significativa do andar e da extensão da passada 
e/ou passos assimétricos. 

c) diminuição significativa da força para a elevação ou passada 
plana no posicionamento do calcanhar. 

d) velocidade da marcha aumentada e com aumento da base 
de sustentação. 

 
32. A reabilitação cronológica de objetivos a serem alcançados 
na reabilitação do atleta é: 
a) analgesia, ADM, propriocepção, força muscular, resistência 

muscular, gesto esportivo e velocidade. 
b) analgesia, ADM, força muscular, propriocepção, resistência 

muscular, gesto esportivo e velocidade. 
c) analgesia, ADM, força muscular, resistência muscular, 

propriocepção, gesto esportivo e velocidade. 
d) analgesia, ADM, propriocepção, resistência muscular, força 

muscular, gesto esportivo e velocidade. 
 
33. O instrumento de mecanoterapia que pode ser usado para 
a reabilitação das lesões que limitem os movimentos dos dedos 
é:  
a) barra de Ling. 
b) luva de Delorme. 
c) mesa de Kanavel. 
d) mesa de Bonet. 
 
34. A cinesioterapia aplicada à reabilitação neurológica pode 
ser realizada por diversos métodos. O método de ROOD é:  
a) utilização de estímulos proprioceptivos visando facilitar 

respostas musculares com emprego de movimentos ativos ou 
assistidos com resistência e movimentos em massa, usando 
a movimentação reflexa como facilitadora da movimentação 
voluntária.  

b) inibição prévia dos reflexos primitivos, padrões patológicos e 
facilitação dos padrões normais, por meio de pontos chaves 
de controle proximais. 

c) aquisição de etapas até a independência motora e 
conquistas das praxias complexas, iniciando pela 
movimentação passiva e chegando gradativamente até a 
movimentação ativa. 

d) usa estímulos periféricos como frio, vibração, compressão 
da articulação, resistência, estimulação vestibular ou 
sensorial, para obter inibição ou facilitação para os grupos 
musculares visando à função. 

 
35. São alterações da função pulmonar relacionadas à idade, 
exceto:  
a) diminuição da ventilação minuto em repouso. 
b) diminuição dos músculos inspiratórios. 
c) diminuição da capacidade de difusão. 
d) diminuição do esvaziamento pulmonar. 
 
36. Assinale a alternativa correta quanto à reabilitação de 
pacientes com neoplasias da mama:  
a) A maioria dos esquemas de reabilitação utiliza alongamento 

gradual do peitoral maior, exercícios com roldana e exercícios 
com ênfase na rotação interna levando as mãos fechadas até 
atrás da cabeça. 

b) Uma curvatura escoliótica é comum nas mulheres idosas e, 
portanto, deve ser levada em consideração quando do 
tratamento de uma paciente submetida à mastectomia. 

c) A monitorização do linfedema é de fundamental importância 
nessas pacientes sendo contra indicado a utilização de 
vestimentas com compressão elástica ou dispositivo 
pneumático. 

d) A drenagem linfática manual, para o combate do linfedema, 
deve ter uma pressão o mais forte possível para que favoreça 
o fluxo e diminua o volume do membro. 

 
37. A lesão do ombro caracterizada por uma desinserção do 
complexo capsulolabral da margem anterior da glenóide que 
costuma ocorrer durante uma luxação traumática anterior do 
ombro é chamada de :  
a) lesão de Hill-Sachs 
b) lesão de Froment. 
c) lesão de Benett. 
d) lesão de Bankart. 
 
38. As deformidades Mão caída e Pé caído são provenientes 
de lesões dos nervos: 
a) ulnar e tibial. 
b) mediano e tíbial. 
c) radial e fibular comum. 
d) N.D.A 
 
39. Sobre o processo de reabilitação da fratura da porção 
proximal do úmero, assinale a alternativa incorreta:  
a) 10 a 14 dias após a cirurgia, exercícios com a cabeça e 

ombros inclinados para frente (pendulares) podem ser 
iniciados. 

b) exercícios passivos para melhorar a ADM são iniciados 2 a 3 
dias após a hemiartroplastia. 

c) a mão,o punho e o cotovelo também devem ser exercitados 
com movimentos ativos e de resistência.  

d) os exercícios ativos envolvendo os músculos deltóide e 
rotatórios dos ombros para fortalecimento devem ser 
iniciados a partir da 5a semana pós fratura. 

 
40. O teste de Phalen é realizado para auxiliar no diagnóstico 
de: 
a) síndrome do canal de Guyon. 
b) tenossinovite De Quervain. 
c) síndrome do túnel do carpo. 
d) fraqueza da musculatura intrínseca da mão. 
 
 




