
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
De Provas e Títulos 2012- Edital nº 434 

 

Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Jundiaí. 
 

CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

008 – Médico Fisiatra 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  
 

GRUPO MAKIYAMA 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 01 
Está previsto para 2015 o término da construção da que será 
a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, localizada no 
Rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no Pará. 
Especialistas da área de energia indicam que com tamanha 
energia gerada por essa usina, o Brasil estaria livre de um 
novo apagão, como ocorreu em 2001. No entanto, o projeto, 
que vem sendo discutido desde a década de 80, e durante 
todo este ano de 2012, tem gerado grandes discussões, pois, 
por um lado inundará grandes áreas, o que pode prejudicar 
os agricultores e a população local; por outro, terras de 
populações indígenas serão afetadas pela diminuição da 
vazão do rio, causando prejuízos, uma vez que essas 
pessoas dependem do rio para pesca, plantação e transporte.  
Fonte:<http://vestibular.brasilescola.com/atualidades>    Acesso em 05/11/2012 
 

Qual o nome da usina em questão? 
A Itaipu. 
B Belo Monte. 
C Três Marias. 
D Xingó. 
E Foz do Iguaçu. 
 

Questão 02 
Em junho deste ano, foi realizada no Brasil uma conferência 
mundial convocada pelas Nações Unidas para a discussão 
acerca do desenvolvimento sustentável, que integra 
plenamente a necessidade de promover prosperidade, bem-
estar e proteção do meio ambiente. 
Fonte: <http://www.onu.org.br>    Acesso em 05/11/2012 
 

A conferência citada acima ficou conhecida como: 
A Protocolo de Kyoto 
B Eco-92. 
C Rio+20. 
D Convenção do clima. 
E WWF Brasil. 
 

Questão 03 
“O Talibã tentou matar uma menina de 14 anos que 
denunciava na internet a proibição de educação para 
mulheres imposta nas áreas controladas pelo grupo. 
MalalaYousafzai queria apenas estudar e defendia o direito 
de outras meninas de fazerem o mesmo. 
A jovem, de 14 anos, voltava da escola dentro de um ônibus 
quando um homem entrou no veículo perguntando por ela. 
Malala levou tiros na cabeça e no pescoço.  
O crime aconteceu numa cidade (...) que ficou sob o controle 
do Talibã entre 2007 e 2009. 
Na época, o diário de Malala, que tinha apenas 11 anos, foi 
publicado na internet, sob um pseudônimo, e atraiu olhares 
de todo o mundo. Nele, a jovem descreveu as dificuldades 
para estudar depois que o talibã fechou todas as escolas para 
meninas. 
Depois que o exército (...) retomou o controle da região, a 
verdadeira identidade de Malala foi revelada e ela se tornou 
uma heroína nacional. No ano passado, ela ganhou do 
primeiro-ministro do país, o primeiro prêmio nacional da paz. 
(...) Por telefone, um porta-voz do grupo Talibã assumiu a 
autoria do ataque, e disse que a campanha pelos direitos 
humanos de Malala é obscena e ameaçou: se ela sobreviver, 
será alvo de um novo atentado.” 
Fonte:<http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/10/taliba-tenta-matar-menina-
que-denunciava-proibicao-de-escola-para-mulheres.html>    Acesso em 05/11/2012 
 

A que país pertence a jovem mencionada no relato acima? 
A Paquistão. 
B Afeganistão. 
C Iraque. 
D Líbano. 
E Síria. 

Questão 04 
Que atleta faturou o primeiro ouro da história do Brasil na 
ginástica artística masculina nos jogos Olímpicos de Londres, 
realizados entre os meses de julho e agosto deste ano? 
A Diego Hypólito. 
B Sérgio Sasaki. 
C Arthur Zanetti. 
D Esquiva Falcão. 
E Felipe Kitadai. 
 

Questão 05 
O novo presidente do Supremo assumirá seu cargo depois do 
dia 18 de novembro, quando o atual presidente, Carlos Ayres 
Britto, será obrigado a se aposentar, pois vai completar 70 
anos de idade, o limite legal para os ministros do STF.  
http://noticias.terra.com.br/noticias/ 
 

Quem foi eleito o novo presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF)? 
A Joaquim Benedito Barbosa Gomes 
B Gilmar Mendes 
C Rosa Maria Weber 
D Luis Fux 
E Enrique Ricardo Lewandowski 
 

Questão 06 
O furacão Sandy chegou à cidade de Nova Iorque e começa 
a provocar as primeiras tragédias. Inundações, 
desabamentos e ao menos 11 mortes foram reportadas na 
noite desta segunda-feira (29). Somente no Estado de Nova 
Iorque, cinco pessoas morreram, entre elas estão duas 
crianças, atingidas por uma árvore que caiu por causa dos 
fortes ventos.  
Fonte: <http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/internacional/noticia/2012/10/29/furacao-
sandy-provoca-alagamentos-e-mortes-em-nova-iorque-377518.php> (adaptado)   
Acesso em 05/11/2012. 
 

Além da costa Leste dos Estados Unidos, qual outra região foi 
atingida pelo furacão Sandy? 
A Costa Oeste dos Estados Unidos 
B Caribe 
C Sul do Panamá 
D Região Central da Venezuela 
E Norte da Colômbia 
 

Questão 07 
Eles são cerca de 170 índios (...), estão em uma área de 2 
hectares de mata ilhada entre um charco e o leito do Rio 
Hovy, na divisa da Reserva Sassoró com a Fazenda 
Cambará, propriedade de 700 hectares no município de 
Iguatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. A presença desse 
grupo de índios na área de mata ocupada por eles há um ano 
e chamada de Pyelito Kue/Mbarakay - que quer dizer terra 
dos ancestrais - foi decretada ilegal pela Justiça Federal há 
um mês e os indígenas condenados a deixar o local. Mas eles 
se negam a sair e prometem resistir à ordem judicial de 
despejo. "Esta terra não é dos brancos. É nossa, de nossos 
ancestrais. Vamos ficar aqui até morrer", afirma Líder Lopes, 
um dos chefes do grupo.  
Fonte: <http://atarde.uol.com.br/politica/materias/1463612-> (adaptado)    Acesso em 
05/11/2012. 
 

O texto acima trata do conflito, no Mato Grosso do Sul, entre 
fazendeiros e os índios 
A Guarani-Caiová. 
B Xavantes. 
C do Xingu. 
D Tupinambás. 
E Caiapós. 
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Questão 08 
Qual cidade brasileira tornou-se, em julho deste ano, a 
primeira cidade do mundo a receber o título da Unesco de 
Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana? 
A Fortaleza 
B Rio de Janeiro 
C Recife 
D Belo Horizonte 
E Manaus 
 

Questão 09 
“A destituição relâmpago do ex-presidente Fernando Lugo na 
última semana rendeu ao (...), de forma tão rápida quanto o 
impeachment do ex-bispo, a suspensão da próxima cúpula do 
Mercosul, que ocorre na Argentina até o dia 29. Na reunião, 
os países do bloco vão decidir de que forma manterão 
relações com o governo (...) após a derrubada de Lugo. 
Também na União das Nações Sul-Americanas (Unasul), o 
processo foi duramente condenado. As duas organizações 
regionais possuem cláusulas que punem países onde 
ocorrem “rupturas da ordem democrática”, até mesmo com 
expulsão. Para o (...), essa possibilidade deve ser encarada 
com preocupação. Segundo analistas ouvidos por 
CartaCapital, a expulsão do (...) do Mercosul poderia trazer 
consequências econômicas profundas ao país.” 26.06.2012 
11:11 
Fonte:<http://www.cartacapital.com.br/internacional/>   Acesso em 06/11/2012 
 

Qual o país em questão? 
A Uruguai 
B Brasil 
C Chile 
D Equador 
E Paraguai 
 

Questão 10 
Paleontólogos brasileiros encontraram, pela primeira vez, um 
pedaço de osso de 13 centímetros de um grande dinossauro 
carnívoro, membro do grupo formado por alguns dos maiores 
predadores da época. A equipe, coordenada por Carlos 
Roberto Candeiro, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) e por Lilian Paglarelli Bergqvist, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), acredita que o material 
encontrado (...) é parte do maxilar direito de um dinossauro, 
conhecido como carcarodontossaurídeos. 
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI6280056-EI238,00-
Pesquisadores+acham+osso+de+grande+dinossauro+carnivoro (adaptado). 
 

Em que estado brasileiro foi achado o pedaço de osso de 
dinossauro mencionado no texto acima? 
A Rio de Janeiro 
B Ceará 
C São Paulo 
D Rio Grande do Norte 
E Rio Grande do Sul 
 

 

Políticas Públicas de Saúde 
 

Questão 11 
Conforme a cartilha Entendendo o SUS do Ministério da 
Saúde e o pacto pela saúde assinado em 2006 e descrito 
nesta mesma cartilha, assinale a alternativa CORRETA. 
A O Estado é o principal responsável pela saúde pública de 

sua população.  
B O Município é o principal responsável pela saúde pública 

de sua população. 
C O poder Judiciário é o principal responsável pela saúde 

pública de sua população. 
D O poder Legislativo é o principal responsável pela saúde 

pública de sua população. 
E O Secretário da Saúde é o principal responsável pela 

saúde pública de sua população. 
 

Questão 12 
Baseando-se na cartilha Entendendo o SUS do Ministério da 
Saúde, julgue as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e, posteriormente, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

(__)  Sendo referente a um município, esse pacto não deve 
passar pela negociação com o gestor estadual. 

(__)  O gestor local do SUS, não dispondo do serviço de que 
o usuário necessita, encaminha-o para outra localidade 
que oferece o serviço. 

(__)  Quando o município não possui todos os serviços de 
saúde, ele pactua (negocia e acerta) com as demais 
cidades de sua região a forma de atendimento integral 
à saúde de sua população. 

 

A F–V–F 
B F–F–V 
C F–V–V 
D V–V–F 
E V–V–V 
 

Questão 13 
De acordo com a cartilha Entendendo o SUS, julgue como 
verdadeira (V) ou falsa (F) as assertivas a seguir referentes 
às políticas do SUS e, posteriormente, assinale a alternativa 
que explicita a sequência correta, de cima para baixo.  
 

(__)  No âmbito estadual, as políticas são aprovadas pelo 
CMS – Conselho Municipal de Saúde. 

(__)  No âmbito municipal, são negociadas e pactuadas pela 
CIB – Comissão Intergestores Bipartite, que é 
composta por representantes das secretarias 
municipais de saúde e secretaria estadual de Saúde. 

(__)  No âmbito federal, as políticas do SUS são negociadas 
e pactuadas na CIT – Comissão Intergestores 
Tripartite, que é composta por representantes do 
Ministério da Saúde, das secretarias municipais de 
Saúde e das secretarias estaduais de saúde. 

 

A F – F - V 
B F –V –V 
C F – F –F 
D V –V –F  
E V –V –V 
 

Questão 14 
De acordo com o Pacto pela Saúde, abordado em 
Entendendo o SUS, os estados e municípios poderão receber 
os recursos federais por meio de cinco blocos de 
financiamento. Baseando-se nessa informação, julgue como 
verdadeiro (V) ou falso (F) os itens a seguir, no que tange aos 
referidos blocos de financiamento e, posteriormente, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo.  
 

(__)  Atenção Básica. 
(__)  Atenção de Média e Alta Complexidade. 
(__)  Fundo de Amparo à Pesquisa em Saúde. 
(__)  Vigilância em Saúde.  
(__)  Assistência Farmacêutica . 
(__)  Gestão do SUS. 
 

A V – V – F – V –V –V 
B V – V – V – F –V –V 
C V – F – V – V –V –V 
D V – V – V – V –F –V  
E V – V – V – V –V –F 
 
 
 
 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI6280056-EI238,00-Pesquisadores+acham+osso+de+grande+dinossauro+carnivoro
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI6280056-EI238,00-Pesquisadores+acham+osso+de+grande+dinossauro+carnivoro
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Questão 15 
Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, 
constituindo um sistema único, organizado conforme algumas 
diretrizes. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo: 
 

I participação da comunidade.  
II descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
III atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
 

Está correto o que se afirma apenas em: 
A II 
B I e II 
C I e III 
D II e III 
E I, II e III 
 

Questão 16 
De acordo com a cartilha ABC do SUS, a Constituição definiu 
que, quando por insuficiência do setor público, for necessário 
a contratação de serviços privados, isso deve se constituir 
sob três condições:  
 

I a celebração de contrato, conforme as normas de direito 
público, ou seja, interesse particular prevalecendo sobre 
o público;  

II a instituição privada deverá estar de acordo com os 
princípios básicos e normas técnicas do SUS. 
Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, 
equidade, etc., como se o serviço privado fosse público, 
uma vez que, quando contratado, atua em nome deste;  

III a integração dos serviços privados deverá se dar na 
mesma lógica organizativa do SUS, em termos de 
posição definida na rede regionalizada e  hierarquizada 
dos serviços.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II e III 
B I e III 
C II e III 
D I 
E II 
 

Questão 17 
Baseando-se na Constituição Federal, julgue as afirmativas 
abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F) e, posteriormente, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo. 
 

(__)  Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a 
regulamentação das atividades de agente comunitário 
de saúde e agente de combate às endemias.   

(__)  O servidor que exerça funções equivalentes às de 
agente comunitário de saúde ou de agente de combate 
às endemias poderá perder o cargo em caso de 
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em 
lei, para o seu exercício.  

(__)  Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para sua 
atuação. 

 

A V-V-V 
B V-F-V 
C V-F-F 
D F-F-F 
E F-F-V 
 

Questão 18 
Baseando-se na Constituição Federal, analise as afirmativas 
a seguir: 
 

I É permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.  

II As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, mediante, 
apenas, convênio. 

III É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II e III 
B II 
C III 
D I e III 
E I 
 

Questão 19 
Ao sistema único de saúde compete, conforme assinalado 
pela Constituição Federal, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
 

I ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

II colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

III incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II e III 
B I e III 
C II e III 
D II 
E I 
 

Questão 20 
De acordo com a Lei 8080/90, o orçamento da Seguridade 
Social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS), de 
acordo com a receita estimada, os recursos necessários à 
realização de suas finalidades, previstos em propostas 
elaboradas pela sua direção nacional, com a participação dos 
órgãos de previdência social e da assistência social, tendo 
em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.  
NÃO se pode considerar como recursos provenientes de 
outras fontes o exposto na alternativa: 
A Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
B Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.  
C Rendas eventuais, excetuando-se as rendas comerciais e 

industriais.  
D Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 

assistência à saúde. 
E Taxas, multas, emolumentos e preços públicos 

arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às alterações 
clínicas que podem interferir negativamente no programa de 
reabilitação pré-protética e reabilitação protética de membros 
inferiores, e que devem ser detectadas pelo médico durante o 
exame físico geral. 
A Os déficits sensoriais e visuais, ou auditivos podem 

comprometer o desempenho funcional e determinar 
prognóstico mais reservado. 

B Alterações vasculares periféricas, tanto arteriais como 
venosas, podem limitar, intensamente o prognóstico de 
marcha com ou sem prótese. 

C Alterações psíquicas como ansiedade precisam ser 
detectadas, porém não fornecem grandes malefícios no 
processo de reabilitação e no prognóstico. 

D Alterações metabólicas principalmente causadas pelo 
diabete diminuem a capacidade física que prejudicam 
muito o desempenho do paciente na reabilitação e 
restringe seu prognóstico funcional com próteses. 

E A diminuição do nível de compreensão, consequente às 
alterações que limitam a capacidade intelectual, como 
arteriosclerose cerebral, afasia sensitiva, e retardo mental 
impedem o aprendizado e afetam a participação do 
paciente no tratamento. 

 

Questão 22 
Assinale a alternativa CORRETA, considerando a importância 
da avaliação do coto na reabilitação das amputações. 
A Deve-se evitar que as cicatrizes estejam presentes nas 

áreas de apoio da prótese. 
B De um modo geral, o coto deve ser cônico, no qual as 

dimensões proximais são menores que as distais. 
C O coto é considerado adequado ou satisfatório sempre 

que se prestar à aplicação de uma prótese funcional. 
D A observância de cianose, palidez e resfriamento do coto, 

indicam déficit circulatório e pior prognóstico de 
adaptação protética. 

E Quanto maior a força muscular e resistência à fadiga, 
melhor será o controle sobre a estabilidade e a 
movimentação da prótese. 

 

Questão 23 
A classificação do Rancho Los Amigos Medical Center pode 
ser utilizada pelo médico para melhor acompanhar e 
prognosticar a evolução de pacientes em reabilitação no 
traumatismo cranioencefálico. Assinale a alternativa 
CORRETA, tendo em vista os dados que podem ser obtidos 
por meio dessa classificação. 
A No nível 7 é capaz de atingir independência dentro de 

casa, de forma supervisionada. 
B No nível 4, observa-se a diminuição da agitação, mas 

mantém-se  a dificuldade de sociabilização. 
C No nível 6  apesar de ainda estar em amnésia pós-

traumática, já consegue frequentar ambientes sociais. 
D A partir do nível 3, é a fase do despertar,  em que o 

paciente sai do coma, porém extremamente confuso. 
E No nível 8, é capaz de realizar, com independência, 

atividades complexas como as de trabalho, finanças, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 24 
Julgue as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) sobre os fatores prognósticos de fase aguda da 
reabilitação no traumatismo cranioencefálico e, 
posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo. 
 

(__)  A Escala de Coma de Glasgow < 8 associa-se a piores 
prognósticos. 

(__)  Nível sérico de creatina-cinase (fração BB) associa-se, 
se elevado, a piores prognósticos, pois reflete 
destruição encefálica. 

(__)  Reatividade pupilar associa-se a um pior prognóstico 
quando comparado à presença de reatividade pupilar. 

(__)  Hipoglicemia e hipertireoidismo associam-se a piores 
prognósticos, dada a maior resposta de estresse, em 
função da maior gravidade do evento agressor.  

(__)  Crianças abaixo de 5 anos e adultos acima de 65 anos 
de idade apresentam maior taxa de mortalidade. 

 

A V – V – F – F – V 
B V – F – V – F – V 
C  V – V – F – V – V 
D  F – F – F – V - V 
E  F – V – F – V - V 
 

Questão 25 
É possível ao médico diagnosticar as síndromes medulares 
que apresentam características próprias, e que modificam o 
prognóstico funcional e o programa de reabilitação por meio 
do exame físico proposto pela (ASIA) – American Spinal 
Injury Association. Dessa forma, a provável síndrome medular 
em um paciente que apresente lesão incompleta localizada 
na medula cervical, comprometimento motor mais acentuado 
em membros superiores, sensibilidade preservada nos 
seguimentos sacrais, é a: 
A Síndrome centro-medular. 
B Síndrome medular anterior. 
C Síndrome do cone medular. 
D Síndrome de Brow-Séquard. 
E Síndrome medular transversa. 
 

Questão 26 
Assinale a alternativa que apresenta uma das respostas 
biológicas que NÃO se espera obter ao prescrever a 
aplicação de calor como meio físico em reabilitação. 
A Alívio da dor. 
B Redução de rigidez articular. 
C Alívio de espasmo muscular. 
D Aumento de fluxo sanguíneo.  
E Diminuição da extensibilidade do colágeno. 
 

Questão 27 
Assinale a alternativa que apresenta um dos cuidados que 
deve ser considerado pelo médico ao realizar 
eletroacupuntura em paciente com diagnóstico de entorse de 
tornozelo.  
A Certifica-se quanto ao uso de agulhas higienizadas de 

aço inoxidável e boa qualidade. 
B Observar os critérios de contra-indicação como cefaléias 

cervicogênicas e miofasciais e entesites. 
C Após introdução da agulha deve fornecer corrente 

contínua sob contato direto entre agulha e eletrodo por 1 
a 2 horas. 

D Introduzir a agulha de acupuntura nos pontos de menor 
condutância, após pesquisa por meio de um 
microamperímetro detector de locais de maior resistência 
à passagem de corrente elétrica. 

E Suspender o tratamento ou posicionar melhor o paciente, 
na vigência de desconforto, sinais transitórios de baixo 
fluxo sanguíneo cerebral. 
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Questão 28 
Após analisar o podograma de pés planos valgos explicitado 
a seguir, assinale a alternativa que contenha o grau de 
desabamento de abóbada plantar encontrado nas figuras A, B 
e C respectivamente. 

 
A Grau II, III e I  
B Grau I, III e II  
C Grau III, II e I  
D Grau II, I e III   
E Grau I, II e III  
 

Questão 29 
Assinale a alternativa que apresenta a órtese que deve ser 
indicada para um paciente que apresenta hálux valgo. 
A Mola de Codivila. 
B Órtese para o antepé. 
C Hastes laterais da perna. 
D Palmilha de contato total. 
E Órtese para tornozelo-pé. 
 

Questão 30 
Julgue as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) sobre as órteses para a coluna vertebral e, 
posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo. 
 

(__)  Servem para controlar o posicionamento da coluna 
vertebral por meio de forças externas. 

(__)  Como efeito pelo seu uso negativo tem-se a atrofia 
muscular pela redução da atividade muscular 
necessária para a sustentação vertebral. 

(__)  Analgesia por meio da restrição do movimento e 
relaxamento muscular não são objetivos das órteses 
para a coluna vertebral. 

(__)  Para prescrição de uma órtese para a coluna, devem-
se levar em consideração os objetivos da órtese (se é 
para repouso, proteção, correção ou simples lembrança 
postural). 

(__)  Dependência física e psicológica e piora da postura são 
efeitos negativos do uso de órtese para a coluna 
vertebral. 

 

A V – V – F – V – V 
B V – V – F – F – V 
C V – F – V – F – V 
D  F – F – F – V - V 
E  F – V – F – V - V 
 
 
 

Questão 31 
Ao examinar o paciente o médico solicitou que o mesmo 
colocasse o dorso da mão no nível de L5 – S1 e, contra a 
resistência do examinador, tentasse empurrá-la.  Qual o tipo 
de teste realizado? 
A Teste de Jobe. 
B Teste de Gerber.  
C Teste do bíceps. 
D Teste do supra-espinal. 
E Teste para o serrátil anterior. 
 

Questão 32 
O teste indicado para avaliar a dor e/ou fraqueza do manguito 
rotador (especialmente do supra-espinal), está explicitado na 
alternativa: 
A Teste de pinça. 
B Teste de O’Brien. 
C Teste de de Jobe. 
D Teste de flexão-adução horizontal. 
E Teste de compressão – rotação. 
 

Questão 33 
Percebe-se que a anamnese realizada pelo médico fisiatra 
tem adição de alguns itens quando comparada a anamnese 
das outras especialidades médicas. Assinale a alternativa que 
apresenta esses itens adicionais. 
A Antecedentes pessoais e histórico vocacional. 
B Histórico psicológico, social e antecedentes familiares. 
C Histórico social, funcional e o histórico da moléstia atual. 
D Históricos funcionais, psicológicos, sociais e vocacionais. 
E Queixa principal e interrogatório sobre os diversos 

aparelhos. 
 

Questão 34 
Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista os meios 
auxiliares de marcha. 
A Nas muletas Lofstrand o apoio axilar é feito por meio de 

um bloco almofadado superiormente. 
B As muletas são usadas mais para equilíbrio e auxílio 

sensorial que para descarga de peso e propulsão. 
C Os andadores fornecem uma base mais larga e mais 

estável e servem para pacientes que necessitam de 
menor auxílio em estabilidade. 

D A bengala tem como propriedade aumentar a base de 
apoio, diminuir a carga em membros inferiores até um 
máximo de 20% do peso corporal. 

E As muletas axilares possuem uma braçadeira de 
antebraço para aumentar o braço de alavanca da 
empunhadura. Indicadas quando o punho não pode 
receber carga. 

 

Questão 35 
Tendo em vista a classificação de paralisia cerebral pelo tipo 
clínico, assinale a alternativa que explicita o tipo e subtipo que 
apresenta um paciente com aumento do tônus muscular nos 
quatro membros e comprometimento do tronco. 
A Discinético / atetoide. 
B Espástico / diparesia. 
C Discinético / distônico. 
D Espástico / tetraparesia. 
E Espástico / monoparesia. 
 
 
 
 
 
 
 

B C A 
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Questão 36 
Julgue as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F), relacionado ao programa de reabilitação na paralisia 
cerebral (PC) e, posteriormente, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

(__)  A reabilitação na PC visa promover estimulação do 
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). 

(__)  A reabilitação na PC ajuda na prevenção de 
deformidades. 

(__)  Na reabilitação da PC apenas o médico fisiatra 
direciona os cuidados, não necessitando da equipe 
multidisciplinar. 

(__)  A adesão familiar no planejamento reabilitacional deve 
ser encorajado, apesar de não trazer contribuições 
maiores na reabilitação da PC. 

(__)  O desenvolvimento de habilidades necessárias para as 
atividades da vida diária e atividades da vida prática 
são objetivos do programa de reabilitação na PC. 

 

A V – V – F – F – V 
B V – V – F – V – V 
C V – F – V – F – V 
D  F – F – F – V - V 
E  F – V – F – V - V 
 

Questão 37 
Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que 
NÃO é utilizada para o tratamento dos distúrbios de 
movimento na paralisia cerebral.  
A Blacofeno. 
B Triexifenidil. 
C Azitromicina. 
D Benzodiazepínicos. 
E Dantrolene sódico. 
 

Questão 38 
São orientações que podem ser direcionadas para uma 
paciente com linfedema, objetivando a redução do edema e 
prevenção de infecções, EXCETO: 
A Orientar a hidratar a pele. 
B Orientar o uso protetor solar. 
C Orientar a evitar uso de roupas e caçados apertados. 
D Orientar a secar bem a pele e os espaços interdigitais. 
E Orientar a evitar no membro afetado: injeção, 

mensuração depressão. Incentivar a depilação e remoção 
de cutícula. 

 

Questão 39 
Considerando um paciente com espasticidade apresenta 
Escala Modificada de Ashworth de 2, pode-se dizer que: 
A Esse paciente não apresenta nenhum aumento no tônus 

muscular. 
B Esse paciente apresenta considerável aumento do tônus 

muscular, o movimento passivo é difícil. 
C Esse paciente apresenta aumento mais marcante do 

tônus muscular, durante a maior parte da ADM, mas a 
região é movida facilmente.  

D Esse paciente apresenta leve aumento do tônus 
muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 
resistência mínima em menos da metade da ADM 
restante. 

E Esse paciente apresenta aumento do tônus muscular, 
manifestado por uma tensão momentânea ou por 
resistência mínima, no final da amplitude de movimento 
articular (ADM), quando a região é movida em flexão ou 
extensão. 

 
 
 

Questão 40 
Um paciente que apresenta grau 3 de força muscular, 
significa que: 
A O médico detectou movimento ativo contra a gravidade. 
B Nesse paciente não se detectou nenhuma contração 

muscular. 
C O médico detectou abalo ou traço de contração quase 

imperceptível. 
D O médico detectou movimento ativo contra resistência 

total sem fadiga evidente. 
E O médico detectou movimento ativo da parte do corpo 

após neutralização da gravidade. 
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FOLHA DE RASCUNHO 

 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou 

reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer 

formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do 

Grupo Makiyama. 

 

 

 
 




