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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 

 
 
A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso 
apresentado no texto em questão é correto afirmar: 
 
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a; 
B) Está incorreto, já que nesse contexto,  amor   é substantivo, e não verbo; 
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina; 
D) Está correto porque um  termo  exige preposição a e o outro aceita o artigo a; 
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03 
 
O professor diz ao aluno: 
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?  
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.  
– E como você sabe?  
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta... 

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir: 
 
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento); 
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal; 
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas II e III; 
B) Apenas I e II; 
C) Apenas I e III; 
D) Apenas III; 
E) Todas. 
 

QUESTÃO 03 

O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países 
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois 
 
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto; 
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto; 
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração; 
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo; 
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra. 
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QUESTÃO 04 

Leia a tira: 
 

 
 
O humor da tira é baseado principalmente: 
 
A) Na característica polissêmica da palavra siga; 
B) Na característica ambígua da palavra siga; 
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas; 
D) Na utilização das palavras médico  e doutor, que são homônimas; 
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06 
 

CONFLITOS 
 

Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que 
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez 
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido. 
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá. 
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos 
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos 
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 

 

QUESTÃO 05 

A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a 
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado 
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si.  A sintaxe é um instrumento 
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. 
 
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é: 
 
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção 

coordenativa que inicia o período indica adição; 
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado 

funciona como oração subordinada adjetiva restritiva; 
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é 

apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação; 
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios; 
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação. 
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QUESTÃO 06 

Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar 
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe 
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos 
iguais, a partir de suas características podemos afirmar 
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero: 
 
A) Carta; 
B) Crônica; 
C) Depoimento; 
D) Conto; 
E) Novela. 
 

QUESTÃO 07 

Observe o anúncio: 
 

 
 
O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos 
interlocutores através de qual ferramenta linguística? 
 
A) Interdiscursividade; 
B) Paródia; 
C) Intertextualidade; 
D) Hiponímia; 
E) Hiperonímia. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem 
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é 
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os 
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, 
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou 
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava 
em determinada região. E ainda servem como passagem 
do tempo, chaves para alcançarmos memórias 
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você 
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você 
sabe do que eu estou falando). 

(http://vidasimples.abril.com.br/) 
 

De acordo com os padrões de coesão e coerência 
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única 
alternativa incorreta é: 
 

A) O termo além disso é utilizado para dar progressão 
ao texto, introduzindo uma informação nova; 

B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se 
propõe a listar informações; 

C) A expressão e ainda  funciona como elo de coesão 
entre a informação posterior e a informação anterior; 

D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha 
de continuidade no texto, pois apresenta uma 
informação nova desligada do parágrafo anterior; 

E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa 
construção lógico-semântica-discursiva. 

 

QUESTÃO 09 

- Mandaram ler este livro... 
 Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode 
significar um precipitado mas decisivo adeus à 
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da 
obrigação. 
 As experiências com que o leitor se identifica 
não são necessariamente as mais familiares, mas as que 
mostram o quanto é vivo um repertório de novas 
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de 
que as palavras podem constituir um movimento 
profundamente revelador do próximo, do mundo, de 
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma 
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano 
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.             

(Cláudio Ferraretti) 
 

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir: 
 

I. A separação correta da palavra destacada no texto é 
con - vic - ção; 

II. A regra geral da concordância foi utilizada 
corretamente no texto; 

III. A expressão “adeus à literatura” emprega 
corretamente a regência nominal. 

 

Estão corretas: 
 

A) Apenas I; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e II; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas as afirmativas. 



0308 – FISIOTERAPEUTA 

Página 4 de 11 

QUESTÃO 10 

De acordo com as regras que regem a correspondência 
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em: 
 
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais; 
B) Ofício é a comunicação que é expedida 

exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre 
órgãos da Administração Pública ou a particulares; 

C) O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna; 

D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos, 
com a discriminação de todos os elementos; 

E) A redação oficial deve preservar a interferência da 
individualidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 

A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 
de Zeca Diabo; 

B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 
de Dirceu Borboleta; 

C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 
Odorico Paraguaçu; 

D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Odorico Paraguaçu; 

E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Nezinho do Jegue. 

 

QUESTÃO 13 

O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __ 
é: 
 

A) 613; 
B) 513; 
C) 313; 
D) 213; 
E) 113. 
 

QUESTÃO 14 

Se        é o número de anos consecutivos em que 
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se: 
 
    

 
 

 

 
 

 

Podemos dizer que Max já é Vereador há: 
 

A) 8 anos; 
B) 18 anos; 
C) 14 anos; 
D) 16 anos; 
E) 22 anos. 
 

QUESTÃO 15 

A negação da proposição “Vende o voto ou vota 
consciente” é: 
 

A) Não vende o voto e vota consciente; 
B) Vende o voto e não vota consciente; 
C) Não vende o voto ou não vota consciente; 
D) Não vende o voto e não vota consciente; 
E) Não vende o voto ou vota consciente. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida 
também como Rio+20, foi uma conferência realizada 
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade 
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir 
sobre a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável; 

II. Considerado o maior evento já realizado pelas 
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação 
de chefes de estados de cento e noventa nações que 
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como 
estão sendo usados os recursos naturais do planeta. 
Além de questões ambientais, foram discutidos, 
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões 
sociais como a falta de moradia e outros; 

III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou 
uma enorme controvérsia. O país enviará uma 
delegação, que inclui o presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, para participar do evento em junho. 
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se 
recusa a abordar, como as persistentes violações dos 
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas 
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA 
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram 
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de 
Janeiro como uma plataforma para propaganda e 
projetar para o público interno uma falsa imagem de 
líder respeitado internacionalmente. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

QUESTÃO 18 

A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular, 
impede o político condenado por órgãos colegiados de 
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela 

Presidenta Dilma em 2011; 
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a 

um impasse que só se resolveu cinco meses após a 
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só 
valerá em 2012; 

III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos 
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao 
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012, 
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira, 
um dos pilares da democracia. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos 
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e 
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas, 

hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de 
uma redução das faixas mínimas de preservação 
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação 
Permanente). Os ruralistas também desejam obter 
permissão para realizar determinadas culturas em 
morros, o que é vedado pelas APPs; 

II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de 
debate, uma vez que os ruralistas pretendem 
favorecer uma elevação das áreas de reserva; 

III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para 
Desmatadores, que deixariam de pagar multas 
referentes a desmatamentos realizados após a 
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de 
julho de 2008). 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

QUESTÃO 20 

Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da 
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro 
Carlos Cachoeira com influentes políticos do Centro-
Oeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a 
única opção que contém uma personalidade do cenário 
politico e econômico brasileiro não envolvido neste 
escândalo: 
 
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM); 
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito 

Federal; 
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás; 
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da 

empreiteira DELTA. 
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Denomina-se cardiopatia congênita toda alteração na 
estrutura ou na função sistema cardiovascular presente 
no nascimento. De acordo com as patologias congênitas, 
marque as alternativas abaixo como V (verdadeira) ou F 
(falsa): 
 
(   ) A coarctação aórtica é uma cardiopatia congênita 

cianótica, caracterizando-se pela diminuição ou 
mesmo ausência de pulsos em membros inferiores e 
pela hipertensão arterial nos superiores, podendo 
ocasionar falência ventricular esquerda; 

(   ) As cardiopatias congênitas com shunt esquerdo-
direito (E-D), são cardiopatias em que ocorre o fluxo 
de sangue da circulação sistêmica para a circulação 
pulmonar através da diferença de pressão entre 
câmaras cardíacas direita e esquerda e também pela 
menor resistência da circulação pulmonar em 
relação a sistêmica; 

(   ) Na Comunicação Interatrial (CIA) a direção do fluxo 
se faz do átrio direito para o átrio esquerdo, 
principalmente pela menor resistência da circulação 
pulmonar, posto que a pressão destas câmaras são 
praticamente iguais; 

(   ) A Tetralogia de Fallot constitui uma cardiopatia com 
quatros componentes: estenose aórtica, hipertrofia 
do ventrículo direito, destroposição dos grandes 
vasos e comunicação interventricular; 

(   ) A Persistência do Canal Arterial (PCA) permite um 
fluxo continuo de sangue       da aorta para o pulmão, 
tendo como consequência o hiperfluxo pulmonar 
que pode gerar a necessidade de cirurgia de 
urgência nos primeiros dias de vida. 

 
A) V, V, V, V, V; 
B) V, F, V, F, V; 
C) F, V, F, F, V; 
D) F, F, V, F, V; 
E) V, F, V, V, F. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa incorreta sobre cor pulmonale: 
 
A) A vasoconstrição hipóxica e a policitemia (elevação 

da hemoglobina no sangue em resposta a hipoxemia, 
aumentando a viscosidade sanguínea) também 
contribuem para um aumento na resistência vascular 
pulmonar com consequente aumento do trabalho 
ventricular; 

B) Complicação comum da doença pulmonar obstrutiva 
crônica; 

C) A insuficiência cardíaca direita desenvolve-se por 
aumento na pós-carga do ventrículo direito 
decorrente da redução do leito capilar e aumento da 
pressão na circulação pulmonar; 

D) A insuficiência cardíaca esquerda desenvolve-se por 
aumento na pós-carga do ventrículo esquerdo 
decorrente da redução do leito capilar e aumento da 
pressão; 

E) A insuficiência ventricular direita desenvolve-se 
devido à pré-carga. 

 

QUESTÃO 23 

Paciente, sexo Feminino, 60 anos, internada em um 
hospital da rede pública de Fortaleza para intervenção 
cirúrgica com colocação de uma prótese valvar mitral. 
Em relação às valvopatias e correções cirúrgicas, 
relacionadas à válvula mitral, marque a alternativa 
verdadeira: 
 
A) A circulação extra corpórea, técnica aleatória neste 

tipo de cirurgia, pode ocasionar um processo 
inflamatório por causa do contato do sangue com as 
superfícies internas do circuito; 

B) Na estenose mitral, devido à hipertrofia e fadiga do 
átrio esquerdo é bem comum o desenvolvimento de 
bradicardias com vistas a correção do debito 
cardíaco, sendo as arritmias pouco frequentes; 

C) A insuficiência mitral deve-se a alteração em um ou 
mais componentes do aparelho valvular (cúspides, 
cordas tendíneas e anel valvular ou músculos 
papilares), resultando numa coaptação imperfeita 
dos folhetos mitrais durante a fase de ejeção do átrio 
esquerdo; 

D) Quando o ventrículo direito bombeia o sangue do 
coração para dentro da aorta, retrocede um pouco de 
sangue para a aurícula esquerda, aumentando assim 
o volume e a pressão nesta cavidade; 

E) A estenose mitral acarreta uma variação na 
velocidade de abertura permitindo um fluxo contínuo 
de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo 
esquerdo devido ao aumento pressórico no átrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Nos ventiladores mecânicos a mudança de fase 
inspiratória para expiratória é realizada pelas variáveis 
de tempo, pressão, volume e fluxo. Alguns aparelhos 
apresentam todos os modos de ciclagem. Sobre o modo 
de ciclagem é correto afirmar: 
 
A) Ciclagem por tempo, o volume corrente é 

programável, sendo uma complicação da pressão 
aplicada e da impedância do sistema respiratório; 

B) Ciclagem por volume, a inspiração termina quando o 
fluxo é preestabelecido; 

C) Ciclagem por fluxo, a inspiração depende do tempo 
inspiratório; 

D) Ciclagem por pressão, o volume corrente e o tempo 
inspiratório relacionam-se diretamente com a 
complacência do aparelho respiratório e 
inversamente com sua resistência; 

E) A fase expiratória normalmente é ativa, ocorrendo 
devido ao gradiente de pressão existente entre os 
alvéolos e a atmosfera. 

 

QUESTÃO 25 

Marque abaixo qual das seguintes estruturas é o marca-
passo natural do coração: 
 
A) Miocárdio Ventricular; 
B) Sistema His-Purkinge; 
C) No átrio ventricular; 
D) No sino-atrial; 
E) Miocardio atrial. 
 

QUESTÃO 26 

Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
 
(   ) A lesão de 1º neurônio motor na fase crônica, 

apresenta-se com hipertrofia, hipotonia e 
hiporreflexia; 

(   ) Os AVCs hemorrágicos, são raros e encontram-se na 
artéria mesocefálica capsular do córtex; 

(   ) Os sinais de piramidalismo são comumente 
encontrado em lesões de 2 º neurônio motor; 

(   ) A lesão raquiomedular alta completa, caracteriza 
prognostico grave de insuficiência respiratória; 

(   ) As principais complicações respiratórias de um 
paciente portador de TCE grave são: DPOC, asma, 
pneumotórax e derrame pleural; 

(   ) A síndrome do imobilismo prolongado no leito, traz 
como principais sequelas: a hipotrofia degenerativa, 
o desequilíbrio hidroeletrolítico e as ulceras de 
pressão. 

 
A) F, V, F, V, F, V; 
B) V, V, V, F, V, V; 
C) F, F, F, V, F, F; 
D) V, V, F, V, F, V; 
E) F, F, V, F, V, F. 
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QUESTÃO 27 

Paciente N.C.S, 50 anos, foi encaminhado para clinica de 
fisioterapia para tratamento de sequela de lesão 
nervosa na mão direita (Neuropraxia) devido a fratura 
da diáfise do úmero. No exame físico, apresentou sinais 
de perdas sensitivas e motora característicos de lesão 
nervosa radial. Responda: 
 
A) Alteração da sensibilidade na região hipotênar, dorso 

da mão, dedo mínimo e metade interna do anular; 
B) Incapacidade de abduzir, opor e flexionar o polegar; 
C) Paralisia dos músculos da face anterior e interna do 

antebraço e mão deixando como sequela a mão em 
garra; 

D) Atrofia do dorso da mão e na eminencia hipotênar; 
E) Alteração da sensibilidade na região posterior do 

antebraço, entre o polegar e o indicador. 
 

QUESTÃO 28 

Carlos, 35 anos, sofreu lesão medular no nível 
neurológico C6 após mergulho em águas rasas. Assinale 
a alternativa correta: 
 
A) Carlos é capaz de usar os músculos bíceps e deltoide 

para realizar as atividades de vida diária, com auxilio 
de equipamentos adaptados; 

B) Carlos é capaz de transferir-se da cama para cadeira 
de roda devido a inervação total dos músculos 
tríceps, flexores do punho e flexores superficiais dos 
dedos; 

C) Carlos é capaz de deambular com auxilio de órteses, 
que estabiliza o joelho, o tornozelo e o pé, e também, 
de um par de bengalas, uma vez que apresenta 
inervação normal do musculo iliopsoas e do 
quadríceps; 

D) Carlos devido a perda da função motora do diafragma 
necessita de um suporte ventilatório mecânico; 

E) Carlos é independente para higiene, vestuário, 
transferência e locomoção em cadeira de rodas, 
apresenta sensibilidade preservada em antebraço, 
punho e mão. 

 

QUESTÃO 29 

No teste muscular manual, o grau 5 foi encontrado nos 
músculos infra espinhoso e redondo menor. Isto 
significa que ocorre movimento em toda amplitude 
articular com um incremento de uma resistência 
máxima além da ação da gravidade para o movimento 
de: 
 
A) Rotação interna do ombro; 
B) Flexão do ombro; 
C) Extensão do ombro; 
D) Rotação externa do ombro; 
E) Adução horizontal do ombro. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

O teste de compressão do Apley é caracterizado por 
detectar: 
 
A) Derrame articular; 
B) Lesão Ligamentar; 
C) Ruptura do menisco; 
D) Edema articular; 
E) Ruptura Muscular. 
 

QUESTÃO 31 

Artrose, osteoartrose ou osteoartrite são patologias que 
apresentam lesão inicial na seguinte estrutura: 
 
A) Cartilagem articular; 
B) Cápsula articular; 
C) Membrana sinovial; 
D) Liquido sinovial; 
E) Tecido muscular. 
 

QUESTÃO 32 

Um paciente apresenta paralisia facial central e na 
avaliação da musculatura da face observou-se músculos 
comprometidos, identifique-os: 
 
A) Elevador da pálpebra, corrugador do supercilio e 

frontal; 
B) Prócero, nasal porção alar, nasal porção transversa, 

orbicular dos olhos; 
C) Orbicular da boca, masseter, orbicular do olho; 
D) Elevador do ângulo da boca, elevador da pálpebra, 

risório; 
E) Risório, bucinador, elevador do ângulo da boca. 
 

QUESTÃO 33 

Em pacientes com artrose os exercícios: 
 
A) Isocinéticos são utilizados na fase aguda da lesão; 
B) Isométricos são ideais para tratamento na fase 

crônica da lesão; 
C) De contração excêntrica devem ser prescrito na fase 

final do tratamento; 
D) Isotônicos são ideais na fase aguda da lesão; 
E) De reeducação muscular não fazem efeito na 

manutenção da biomecânica articular. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 34 

Individuo de 15 anos de idade, relata historia de queda 
de uma arvore. Evolui com quadro de fratura ao nível do 
processo estiloide tendo se submetido a fixação, 
apresenta quadro clinico de sequela de fratura de 
punho. Acerca do caso são feitas as seguintes 
informações: 
 
I. É indicado, mobilização artrocinemática de 

deslizamento palmar e dorsal para ganho de 
movimentos osteocinemáticos como flexão e 
extensão de punho; 

II. O uso de crioterapia por 20-30 minutos garante 
analgesia e atua como medida preparatória para a 
cinesioterapia;  

III. O bloqueio articular pode ter tido como a principal 
sequela, uma vez que as lesões nervosas radiais 
estão mais relacionadas as fraturas da diáfise do 
úmero; 

IV. Caso opte-se por uma eletroanalgesia, levando em 
consideração o tempo da lesão, a frequência eleita 
poderia ser de 40Hz, no caso do TENS, pode se tratar 
da modalidade adequada para dores crônicas. 

 
Julgue as afirmativas e marque a opção correta: 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 35 

A troca de decúbito no paciente restrito no leito, tem 
por objetivo: 
 
A) Melhorar a circulação de retorno; 
B) Evitar a imobilidade no leito e formação de 

atelectasias; 
C) Evitar a trombose venosa profunda; 
D) Evitar a formação de úlceras de decúbito e posterior 

quadro infeccioso local e sistêmico;  
E)  Broncoaspiração. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
Paciente, 30 anos de idade, vitima de acidente 
automobilístico com fratura exposta dos ossos da perna 
direita, deu entrada no hospital e foi tratado 
cirurgicamente com fixador externo de Ilizarov. Em face 
desse quadro clinico, assinale a opção correspondente a 
intervenção fisioterapêutica mais apropriada para o 
período pós-operatório desse paciente: 
 

A) Iniciar medidas de controle da dor e edema, 
exercícios isométricos para a musculatura do 
membro inferior operado, exercícios para 
fortalecimento de membros superiores e membro 
inferior esquerdo e exercícios respiratórios; 

B) Exercícios isométricos e funcionais para toda a 
musculatura dos membros inferiores, exercícios de 
fortalecimento de membros superiores e treino de 
marcha com uso de muletas canadenses, com carga 
total do peso corporal na primeira semana do pós-
operatório; 

C) Exercícios de fortalecimento para membros 
superiores e membro inferior afetado, treino de 
marcha com uso de muletas canadenses, com carga 
total do peso corporal na primeira semana do pós-
operatório; 

D) Exercícios de contrações isométricas para a 
musculatura anterior da coxa, visando o treino de 
marcha com o uso de muletas axilares; 

E) Fortalecimento de membros superiores, aguardando-
se duas semanas para iniciar marcha com carga total 
do peso corporal sobre o membro afetado. 

 

QUESTÃO 37 

A massagem é contraindicada no seguinte caso: 
 

A) Pré e pós operatório; 
B) Afecções neurológicas; 
C) Processos infecciosos agudos; 
D) Dor de cabeça e nevralgias; 
E) Perturbações digestivas.  
 

QUESTÃO 38 

De acordo com a classificação da massagem e técnica de 
manobra de amassamento consiste em: 
 

A) Manobra deslizante na qual o tecido superficial é 
agarrado, levantado e rolado sobre o tecido 
subjacente semelhante a uma onda; 

B) Manobra que consiste preensão (elevação), 
compressão com movimentos de deslocamento e 
rolamento transversal (torção) realizada nos 
músculos; 

C) Manobra que consiste na aplicação de movimentos 
profundos causando mobilização dos tecidos 
superficiais sobre os subjacentes; 

D) Manobra que consiste na aplicação de preensão e 
tração repetitivas sobre os tecidos atingindo os 
tecidos musculares e pele;  

E) Manobra produzida pela tetanização dos músculos do 
braço e antebraço e transmitida pelos punhos e mãos 
ao tórax do paciente, consiste em movimentos 
rítmicos, rápidos, com uma intensidade em torno de 
20 a 25Hz. 
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QUESTÃO 39 

A massagem dos tecidos moles propicia três efeitos 
básicos no paciente: mecânicos, fisiológicos e 
psicológicos. Dentre eles marque V (verdadeiro) e F 
(falso) para os efeitos fisiológicos. 
 
(   ) No tecido muscular, não aumenta diretamente a 

força muscular; 
(   ) Nos ossos e articulações, possível auxilio na 

consolidação da fratura; 
(   ) No sangue, aumenta a capacidade de oxigenação 

tecidual; 
(   ) Na circulação, evita as úlceras de decúbito; 
(   ) Na dor, ativação dos mecanismos do portão 

espinhal. 
 
A) V, V, V, V, F; 
B) F, V, F, V, V; 
C) V, V, V, V, V; 
D) F, F, V, V, F; 
E) V, F, F, F, F. 
 

QUESTÃO 40 

Considerando as lesões meniscais, analise as opções 
abaixo e coloque V (verdadeiras) e F (falsas): 
 
(   ) A cartilagem do platô lateral é três vezes mais 

espessa que o medial com isso absorve mais 
impacto; 

(   ) O menisco lateral tem maior mobilidade e se rompe 
menos, mas se comprime mais pois é mais grosso 
que o medial; 

(   ) No teste de Apley se positivo indica lesão meniscal e 
é executado com o paciente em decúbito dorsal com 
flexão de quadril e joelho; 

(   ) Os meniscos tem como função o suporte de cargas, 
impacto de repulsão, estabilidade e lubrificação 
sinovial. 

 
A) V, V, F, V; 
B) F, V, F, V; 
C) F, V, V, V; 
D) V, F, V, F; 
E) V, F, F, V. 
 

QUESTÃO 41 

As lesões musculares são a causa mais frequente de 
incapacidade física na prática esportiva. Estima-se que 
30 a 50% de todas as lesões associadas ao esporte são 
causadas por lesões de tecidos moles. Qual o músculo 
mais lesado nos atletas: 
 
A) Isquiotibiais; 
B) Reto Femoral; 
C) Tríceps Sural; 
D) Bíceps Braquial; 
E) Trapézio. 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

Dentre os tendões do manguito rotador, qual apresenta 
maior incidência de patologia: 
 
A) Redondo Maior; 
B) Infra–espinhoso; 
C) Subescapular; 
D) Supra-espinhoso; 
E) Redondo Menor 
 

QUESTÃO 43 

Defina tendinite tricipital: 
 
A) É a tendinite da inserção proximal do tríceps ao nível 

do olecrano; 
B) É a tendinite da inserção distal do tríceps ao nível do 

olecrano; 
C) É a tendinite da inserção medial do tríceps ao nível 

do olecrano; 
D) É a tendinite da inserção distal do tríceps ao nível do 

rádio; 
E) É a tendinite da inserção da proximal do tríceps ao 

nível da escapula. 
 

QUESTÃO 44 

Quais os músculos acometidos pela tenossinovite 
estenosante (Quervain): 
 
A) Abdutor longo e extensor curto do polegar; 
B) Abdutor curto e extensor curto do polegar; 
C) Adutor longo e extensor curto do polegar; 
D) Abdutor curto e flexor longo do polegar; 
E) Adutor curto e flexor longo do polegar. 
 

QUESTÃO 45 

Considerando a hidroterapia na reabilitação 
cardiovascular e respiratória, marque a opções 
incorretas: 
 
A) A hidroterapia poderá ser iniciada na fase II do 

programa de tratamento para pacientes com infarto 
agudo do miocárdio; 

B) A “FC” (frequência cardíaca) durante os exercícios 
deverão ser acompanhados através do polar 
(aparelho monitor de frequência cardíaca com sensor 
e relógio marcador); 

C) Os exercícios para reabilitação pulmonar, deverão ser 
iniciados com nível de imersão mais baixo e avançar 
em nível de imersão para aumentar o trabalho 
respiratório; 

D) Os exercícios aeróbicos serão programados com base 
na “FC” e janela alvo; 

E) O atendimento ao paciente pneumopata e cardiopata 
deverá ser sempre de alta supervisão, ou seja, 
individual. 
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QUESTÃO 46 

Sobre lordose é correto afirmar: 
 
A) É a curvatura que se observa no perfil de uma coluna 

vertebral, na concavidade da região cervical e da 
região lombar; 

B) É a curvatura patológica que se observa no perfil dos 
indivíduos, adultos e algumas crianças; 

C) É a curvatura fisiológica observada nos seres 
humanos adultos na região dorsal; 

D) É a curvatura primária e secundária observada em 
algumas patologias; 

E) É a curva com convexidade posterior da região 
lombar. 

 

QUESTÃO 47 

O teste de cobb é bastante utilizado para detectar: 
 
A) O grau de insuficiência muscular dos para-vertebrais; 
B) O grau de insuficiência vascular muscular; 
C) A medida do ângulo da escoliose; 
D) A medida da amplitude articular; 
E) O grau de força muscular. 
 

QUESTÃO 48 

Pode-se avaliar a integridade do suprimento nervoso do 
cotovelo através dos seguintes reflexos:  
 
A) Aquileu, patelar e bicipital; 
B) Bicipital, aquileu e tricipital; 
C) Braquiorradial, aquileu e patelar; 
D) Tricipital, aquileu e braquiorradial; 
E) Bicipital, tricipital, braquiorradial. 
 

QUESTÃO 49 

Um paciente apresentou 90 graus de abdução de quadril 
provavelmente esse paciente é: 
 
A) Um paciente normal; 
B) Um paciente com bloqueio articular da região do 

quadril; 
C) Um paciente com frouxidão ligamentar na região do 

quadril; 
D) Um paciente com diminuição da 50 graus do normal; 
E) Um paciente com o mínimo de amplitude para 

abdução do quadril. 
 

QUESTÃO 50 

Um paciente portador de escoliose com curvatura 
estrutural do tipo simples poderá apresentar 
gibosidade: 
 
A) Anterior a concavidade; 
B) Anterior a convexidade; 
C) No lado da convexidade; 
D) No lado da concavidade; 
E) Posterior a concavidade. 
 
 
 

 
 
 
 




