
 

 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO 
 

PROVA OBJETIVA: 30 de setembro de 2012 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de 
sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Noções de Meio Ambiente e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma 
falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. 
Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine o CARTÃO RESPOSTA e a LISTA DE PRESENÇA e do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA. 
 

13. O candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012-
PMNP, será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Novo Progresso.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ASSINALE, COM BASE NA LEITURA DO TEXTO A SEGUIR,  

A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

Correntes na rede: ingênuas e inúteis 
 

                                                                                                                           Marcelo Pellegrini 
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O fenômeno das mensagens virais na internet, as chamadas correntes, é um 
velho conhecido dos internautas. Elas surgiram quando os e-mails eram ainda a 
principal forma de comunicação na web. Nessa época, as correntes eram variadas e 
com diversos efeitos musicais e de animação. Seu conteúdo reproduzia desde 
ensinamentos religiosos, udenismo político, até piadas de humor raso e pedidos de 
doação. 

Com a popularização das redes sociais (primeiro o Orkut e agora o Facebook), 
as correntes migraram de plataforma, mas mantiveram a “pegada”: com idas e voltas, 
elas ainda são presença constante na timeline dos usuários da rede. 

Apesar da boa vontade dos internautas, a psicóloga, especialista em 
comportamento de internautas, Andrea Jotta aponta problemas na cultura do 
compartilhamento. “Há uma falta de julgamento para entender que compartilhar uma 
informação não é algo simples. Isso não pode ser feito sem questionamento”, critica. 

Segundo ela, a maioria das correntes nasce de uma brincadeira (trollagem, 
segundo o vocabulário virtual). Dessa forma, algo que não é real ganha contornos 
verdadeiros e é repassado por pessoas que compartilham conteúdos de fontes 
desconhecidas. 

O último exemplo desse tipo de distorção é a imagem de uma garota que 
possui “lapitospirina” e por isso precisaria de ajuda. 

A forma de colaborar é simples e cômoda: basta compartilhar a foto. Segundo 
a imagem, a cada compartilhamento, o Facebook doaria 10 centavos para a família da 
criança. A verdade, no entanto, é que não existe nenhuma doença chamada 
“lapitospirina”. Além disso, segundo a assessoria do Facebook, a empresa não ajuda 
com nenhuma doação vinculada a número de compartilhamentos. Ou seja, a corrente 
foi uma grande trollagem. 

A velocidade com que a imagem se espalhou pelas redes sociais se explica, 
segundo Jotta, por uma chantagem emocional que muitas das correntes carregam. 
“Em muitas correntes se lê a frase ‘se você não fizer isso’ ou ‘ajudem’. O que, em certa 
medida, funciona muito mais como uma chantagem emocional do que como 
altruísmo”, conta. 

Por outro lado, diz ela, o hábito de compartilhar esse tipo de informação não 
pode ser entendido como algo ingênuo. “Os ingênuos são uma parcela mínima, a 
maioria das pessoas segue um movimento de massas para trabalhar a sua identidade 
na rede”, afirma a psicóloga Andrea Jotta. “Na maior parte das vezes, a questão não 
se coloca como ‘eu quero fazer o bem’, mas muito mais como algo no sentido de ‘eu 
tenho medo de ser visto como alguém que não faz o bem’”, explica. 

Hoje, a única forma de denunciar as correntes falsas ou que carregam vírus é 
denunciá-las como spam ou como abusivas por meio de botões presentes no 
Facebook e no Orkut. No entanto, para a psicóloga, não há ferramenta mais eficiente 
do que o discernimento do internauta. “O usuário deve entender que o que ele 
compartilha afeta as pessoas de sua rede, por isso deve vetar conteúdos suspeitos e 
de fontes duvidosas”, conclui. 

 
                    Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/correntes-na-rede-ingenuas-e-inutei/>. 
                                                                                                                                      Acesso em: 11 ago. 2012. 

 
 
 
 
01.  Para Marcelo Pellegrini, as correntes virtuais  
(A) são uma forma de ajudar via web pessoas necessitadas. 
(B) consistem em brincadeiras ingênuas e sem consequências. 
(C) são trocas muito proveitosas para aqueles que as compartilham. 
(D) veiculam, via de regra, conteúdos oriundos de fontes pouco confiáveis. 
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02.  Entre outros propósitos, o autor do texto pretende 
(A) informar o leitor a respeito do papel das redes virtuais. 
(B) caracterizar as pessoas que são afeitas à cultura do compartilhamento. 
(C) defender a tese de que as correntes na rede apresentam muitos problemas. 
(D) convencer o leitor da necessidade de compartilhar informações na rede. 

 
03.  O fragmento de texto em que se contradiz parte da ideia anunciada no título do texto é 
(A) “Elas surgiram quando os e-mails eram ainda a principal forma de comunicação na web.” (linhas 2-

3). 
(B) “O fenômeno das mensagens virais na internet, as chamadas correntes, é um velho conhecido dos 

internautas” (linhas 1-2).  
(C) “Seu conteúdo reproduzia desde ensinamentos religiosos, udenismo político até piadas de humor 

raso e pedidos de doação.” (linhas 4-6). 
(D) “Os ingênuos são uma parcela mínima, a maioria das pessoas segue um movimento de massas 

para trabalhar a sua identidade na rede” (linhas 32-34). 
 
04.  São fatores que contribuem para a cultura do compartilhamento na web: 
(A) a religião, a política e o humor. 
(B) a facilidade e a comodidade na forma de colaborar. 
(C) a chantagem emocional e o medo de ser visto como alguém que não faz o bem. 
(D) o número de pessoas presentes na rede, os conteúdos suspeitos e as fontes duvidosas. 
 
05.  Leia os seguintes enunciados. 
I.   O importante na rede é compartilhar informação, pouco importa o conteúdo veiculado. 
II.  O fenômeno do compartilhamento de correntes na rede explica-se pela necessidade de se construir 

uma imagem positiva de si. 
III. O futuro do pretérito - em “precisaria”, “doaria” (linhas 19 e 21) - denota a pouca credibilidade do 

autor quanto às informações dadas.  
IV. Para Andrea Jotta, a forma mais eficiente e correta de se evitar a veiculação de correntes falsas na 

rede é denunciá-las como spam. 
 

Os enunciados que apresentam interpretações permitidas pelo texto são: 
(A) II e III. 
(B) III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
 
06.  Da leitura do texto, pode-se concluir que 
(A) o fenômeno das mensagens virais tem seus dias contados. 
(B) já são muitos os internautas que denunciam as correntes falsas ou as que carregam vírus como 

spam. 
(C) cabe ao internauta avaliar os conteúdos veiculados na rede com bom senso e clareza antes de 

compartilhar. 
(D) as correntes que reproduzem ensinamentos religiosos e pedidos de doação devem ser sempre 

compartilhadas. 
 
07.  Quanto às noções de morfologia, é correto o que se afirma em 
(A) As palavras “e-mails”, “spam”, “lapitospirina” são estrangeirismos. 
(B) Quanto ao gênero, a palavra “internauta” é comum de dois gêneros. 
(C) O verbo em “a questão não se coloca” (linhas 34-35) está na voz ativa. 
(D) Quando no plural, a pronúncia das palavras “contorno” e “duvidoso” altera-se. 
 
08.  Quanto aos instrumentos de coesão textual, é incorreto afirmar que o(a) 
(A) pronome “elas”, nas duas ocorrências (linhas 2 e 9), têm o mesmo referente. 
(B) pronome “isso” (linha 13) retoma “compartilhar uma informação” (linhas 12-13). 
(C) locução “ou seja” (linha 24) introduz uma retificação relativa à informação precedente. 
(D) preposição “desde” (linha 4) expressa, em uma enumeração, ordem gradativa, em correlação com a 

preposição “até” (linha 5). 
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09.  Julgue as afirmações abaixo: 
I. No fragmento de texto “brincadeira (trollagem, segundo o vocabulário virtual)” (linhas 14-15), 

predomina a função fática. 
II. Em “Hoje, a única forma de denunciar as correntes falsas ou que carregam vírus é denunciá-las 

como spam” (linhas 37-38), há um desvio de concordância. 
III. Em “que muitas das correntes carregam” (linha 27), o vocábulo “das” poderia ser eliminado sem 

prejuízo para o sentido e a correção gramatical. 
IV. A oração “Dessa forma, algo que não é real ganha contornos verdadeiros e é repassado por 

pessoas que compartilham conteúdos de fontes desconhecidas” (linhas 15-17) poderia ser assim 
reescrita: “Assim, o que é irreal passa a parecer real, e as pessoas acabam divulgando informações 
de origem duvidosa”. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I, II e IV. 
 
10.  Julgue as afirmações abaixo quanto às relações de sentido: 
I. A substituição de “que possui” (linhas 18-19) por “com” não altera o sentido textual. 
II. Mantêm-se o sentido e a correção gramatical se deslocarmos o adjetivo “velho” para depois de 

“conhecido” (linha 2). 
III. Preservam-se correção gramatical e a relação semântica ao se substituir “o que” (linha 28) por 

“aquele que”. 
IV. Alteram-se as relações semânticas, mas preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituir 

“por” (linha 16) pela preposição “para”.  
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I, II e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11.  Os ataques de vírus de computador podem provocar diversos problemas ao usuário, exceto 
(A) lentidão na execução de programas. 
(B) mensagens indevidas. 
(C) formatação indesejada do HD. 
(D) acesso indevido a um banco de dados. 
 
12.  Ao selecionar um arquivo e clicar com o botão direito do mouse sobre o mesmo, no Windows 
Explorer 6, o usuário visualiza um menu contendo as opções abaixo, exceto 
(A) Formatar Disco. 
(B) Propriedades. 
(C) Criar atalho. 
(D) Abrir com. 
 
13.  No Windows Vista, após executar o comando PESQUISAR, é aberta uma janela onde o usuário 
pode localizar arquivos que possuem a extensão “exe”, utilizando a seguinte sintaxe:  
(A) ?.exe 
(B) #.exe 
(C) @.exe 
(D) *.exe 
 
14.  O __________ e o __________ são exemplos de dispositivos de entrada e de saída. Trata-se, 
respectivamente, de 
(A) monitor e teclado. 
(B) leitor de código de barras e mouse. 
(C) scanner e monitor. 
(D) monitor e joystick. 
 
15.  Um fabricante de software lança uma versão inacabada de um software para testes com o objetivo 
de os usuários colaborarem com sugestões, ocorrências de erros e experiências de uso. Esse software 
de proprietário é do tipo 
(A) Shareware. 
(B) Beta. 
(C) Freeware. 
(D) Commercial Software. 
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NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

 
16. O parâmetro que expressa a quantidade de oxigênio utilizada por microrganismos aeróbios na 
oxidação da matéria orgânica é denominado Demanda 
(A) Total de Oxigênio. 
(B) Química de Oxigênio. 
(C) Biológica de Oxigênio. 
(D) Bioquímica de Oxigênio. 
 
17. É correto afirmar que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário 
(A) rever os padrões atuais de produção e consumo. 
(B) considerar que os recursos naturais não são finitos. 
(C) adotar um modelo de desenvolvimento econômico que não seja harmônico com o meio ambiente. 
(D) conciliar desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, mantendo a pobreza no mundo. 
 
18. A função de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais é competência do 
(A) Instituto Chico Mendes. 
(B) Ministério do Meio Ambiente. 
(C) Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
(D) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.  
 
19. As águas doces destinadas ao abastecimento para consumo humano, com simples desinfecção, 
são enquadradas na classe  
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) Especial. 
 
20. Em relação ao procedimento de Licenciamento Ambiental de um projeto, é correto afirmar que 
(A) a Licença de Instalação é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 

atividade, quando são aprovadas sua localização e concepção, e, assim, atestada a sua viabilidade 
ambiental. 

(B) Impacto Ambiental Regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente, no todo ou 
em parte, o território de dois ou mais Estados. 

(C) compete ao IBAMA o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados ou 
desenvolvidos em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. 

(D) o órgão ambiental competente define os documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao 
processo de licenciamento, não sendo permitida a participação do empreendedor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A terapia por radiofrequência não ablativa utiliza corrente elétrica em média intensidade, cuja 
potência empregada tem a finalidade de elevar a temperatura tecidual a níveis que possam favorecer 
respostas fisiológicas perfeitamente controláveis. A base terapêutica da radiofrequência é(são) 
(A) uma radiação ionizante que não produz alteração na estrutura molecular, sendo a água a principal 

responsável pela transformação térmica da energia. 
(B) a indução de poros temporais em bactérias, protoplastos ou tecidos intactos mediante a aplicação 

de impulsos elétricos capazes de modificar o potencial elétrico transmembrana, permitindo que esta 
aumente até 400x sua permeabilidade. 

(C) geradores de alta frequência com impulsos senoidais que perdem os efeitos químicos e biológicos 
de excitação neuromuscular e conservam o principio físico da convecção, gerando efeito térmico ao 
serem absorvidos por distintos tecidos. 

(D) a conversão da energia eletromagnética em efeito térmico, que deverá ser controlado conforme 
reações nos diferentes tecidos e, logicamente, com base nos objetivos traçados pelo profissional. 

 
22. Dentre das práticas e técnicas fisioterapêuticas, podemos citar o uso terapêutico das microcorrentes 
com propriedades físicas e biológicas que podem ser usadas em diferentes pacientes, para tratar 
tecidos com alterações morfológicas e funcionas, como, por exemplo, em úlceras. Acerca das 
microcorrentes, são corretas as alternativas, EXCETO: 
(A) proporciona maior compatibilidade biológica, com efeitos de cura a nível subumbral. 
(B) neutraliza com mais eficiência a polaridade oscilante de células lesadas. 
(C) apresenta correntes maiores que 600µA e diminuem a disponibilidade de ATP. 
(D) aumenta a capacidade local de síntese de proteína e a permeabilidade celular.  
 
23. O recurso fisioterapêutico em que os efeitos fisiológicos iniciam por uma complexa cascata de 
sinalização celular desenvolvida pelo estímulo luminoso, gerando mudanças na homeostase celular, 
alterações na ATP, modulação na síntese de DNA e RNA, modificação na permeabilidade da 
membrana, alcalinização do citoplasma e despolarização da membrana celular, que finalmente resulta 
em uma série de efeitos fisiológicos essenciais para o processo de cicatrização de feridas e outras 
respostas favoráveis, como aceleração da cura do processo inflamatório, reabsorção do edema e 
regeneração nervosa, é conhecido como 
(A) laserterapia. 
(B) diatermia por micro-ondas  
(C) transporte transdérmico por eletroporação. 
(D) terapia através da emissão de luz por diodo-LED. 
 
24. Falar, andar, controlar a coordenação e o equilíbrio, junto com o razoável controle da bexiga e do 
intestino são sinais de amadurecimento do sistema nervoso de uma criança que está saindo da primeira 
infância. O ato de urinar e de evacuar são necessidades importantes, mas quando a pessoa se torna 
idosa, pode ocorrer que deixe de controlar adequadamente a bexiga e o intestino. É o que chamamos 
de incontinência urinária e incontinência fecal. A mais comum é a incontinência urinária, que pode 
causar grande impacto na vida de uma pessoa, levando-a até ao isolamento social. O conhecimento 
sobre os sinais e sintomas da Incontinência Urinária favorece ao profissional fisioterapeuta a eleição da 
melhor abordagem terapêutica. Quando o profissional está diante de um quadro que se caracteriza por 
uma necessidade premente e repentina de ir ao banheiro, mesmo quando a bexiga ainda não está 
cheia, há forte probabilidade de a pessoa apresentar Incontinência Urinária de 
(A) esforço.  
(B) urgência. 
(C) transbordamento. 
(D) hipoatividade do detrusor. 
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25. O COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), por meio da Resolução Nº 
370, de 6 de novembro de 2009, dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde por Fisioterapeutas e 
Terapeutas Ocupacionais, o que resultará na necessidade de conhecimento sobre os aspectos da CIF e 
sua aplicabilidade em saúde pública. Sobre as características da CIF, são corretas as alternativas, 
EXCETO: 
(A) utiliza um sistema alfabético no qual as letras c (corpo), e (estrutura), d (domínio) e a (ambiente) são 

utilizadas para denotar as Funções do Corpo, as Estruturas do Corpo, as Atividades e Participação e 
os Fatores Ambientais, respectivamente. 

(B) os códigos da CIF só estão completos com a presença de um qualificador que indique a magnitude 
do nível de saúde. Os qualificadores são codificados com um, dois ou mais números após um 
separador (ponto). 

(C) o primeiro qualificador para Funções e Estruturas do Corpo, os qualificadores de desempenho e da 
capacidade para Atividades e Participação, e o primeiro qualificador dos Fatores Ambientais 
descrevem a extensão dos problemas no respectivo componente. 

(D) os três componentes classificados na CIF (Funções e Estruturas do Corpo, Atividades e 
Participação e Fatores Ambientais) são quantificados por meio da mesma escala genérica. Um 
problema pode significar uma deficiência, limitação, restrição ou barreira, dependendo do construto.  

 
26. Além de dar sustentação ao corpo, o esqueleto protege os órgãos internos e fornece pontos de 
apoio para a fixação dos músculos. Constitui-se de peças ósseas e cartilaginosas articuladas, que 
formam um sistema de alavancas movimentadas pelos músculos. O entendimento das funções de cada 
estrutura, assim como a capacidade de palpá-las, garante ao profissional fisioterapeuta informações 
preciosas no que diz respeito à eleição de recursos fisioterapêuticos. Sobre as características do tecido 
ósseo humano, é INCORRETO afirmar que 
(A) revestindo o osso compacto na diáfise, existe uma delicada membrana - o periósteo - responsável 

pelo crescimento em espessura do osso e também pela consolidação dos ossos após fraturas, o 
que é conhecido como “calo ósseo”. 

(B) as superfícies articulares são revestidas por cartilagens. Entre as epífises e a diáfise encontra-se um 
disco ou placa de cartilagem nos ossos em crescimento. Tal disco é chamado de disco metafisário 
(ou epifisário) e é responsável pelo crescimento longitudinal do osso. 

(C) o interior dos ossos é preenchido pela medula óssea que, em parte, é amarela, funcionando como 
depósito de lipídeos, e, no restante, é vermelha e gelatinosa, constituindo o local de formação das 
células do sangue, ou seja, de hematopoiese. 

(D) o tecido hemopoiético é popularmente conhecido por "tutano". As maiores quantidades de tecido 
hematopoiético estão nos ossos do antebraço e no esterno. Nos ossos curtos, a medula óssea 
vermelha é encontrada principalmente nas diáfises. 

 
27. A fáscia pode ser definida como uma massa de tecido conjuntivo fibroelástica ou como todo o tecido 
conjuntivo do corpo que tem uma função de apoio, incluindo os ligamentos, tendões, membrana dural e 
os revestimentos das cavidades do corpo. Por ser muito extensa, a fáscia pode facilitar ou comprometer 
a função de todos os órgãos do corpo humano. As terapias manuais adotam as mais variadas formas 
de abordar a fáscia e o entendimento das funções e do comportamento destas estruturas pode resultar 
em maior sucesso na eleição do tratamento fisioterapêutico. Sobre a fáscia, é INCORRETO afirmar que 
(A) a função de delimitação muscular atua simultaneamente nos grupos musculares para melhorar a 

coordenação e dar suporte aos órgãos, feixes neurovasculares e canais linfáticos. 
(B) ela auxilia a circulação dos fluidos corporais e, por isso, qualquer contração, tensão ou desequilíbrio 

na fáscia pode impedir ou inibir sua atividade dinâmica e resultar em diminuição do retorno venoso e 
congestionamento de fluidos. 

(C) a maioria dos planos fasciais se organiza no sentido transversal. Áreas de hipertonicidade ou 
desequilíbrio muscular podem impor restrições funcionais no deslizar transversal das folhas fasciais 
do corpo.  

(D) ela age para estabilizar e manter a postura ereta por meio da fáscia lumbodorsal, a banda iliotibial, 
da fáscia glútea e da fáscia cervical, pois além de proteger os grupos musculares contra o atrito 
entre eles, elas ajudam a definir seu movimento.   
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28. O transporte de gás carbônico exerce um grande efeito sobre o equilíbrio ácido básico do sangue e 
do organismo como um todo. O entendimento das variações no equilíbrio ácido básico pode auxiliar o 
fisioterapeuta no desenvolvimento do seu trabalho nas unidades de terapia intensiva. A gasometria 
arterial analisa as informações sobre as alcaloses e as acidoses respiratórias e sobre as acidoses e 
alcaloses metabólicas, entre outros fatores. Sobre a acidose respiratória, é correto afirmar que 
(A) é causada por um decréscimo na PCO2, a qual aumenta a relação HCO3-\PCO2 e, assim, eleva o 

PH. 
(B) é causada por um aumento na PCO2, a qual reduz a relação HCO3-\PCO2 e, assim, diminui o PH. 
(C) denota uma alteração primária HCO3- pelo acúmulo de ácidos no sangue, como na diabete melito 

descompensada. 
(D) a ingestão excessiva de álcalis e a perda de secreção ácida gástrica por vômito são causas diretas 

conhecidas.  
 
29. A abordagem fisioterapêutica no tratamento das fraturas dos membros inferiores deve ser iniciada 
assim que a pessoa inicie tratamento ortopédico conservador ou cirúrgico, com o objetivo de preservar 
toda função possível enquanto ocorre o processo de consolidação e recuperação da função normal, 
quando a fratura estiver consolidada. Diante de uma pessoa que necessite de tratamento 
fisioterapêutico quando a fratura está em fase de consolidação, é correto enfatizar as seguintes 
condutas:  
(A) exercício em bicicleta ergométrica e treino de marcha com dispositivos auxiliares (muleta ou 

andador), sem carga no membro. 
(B) exercícios de fortalecimento muscular progressivo (isométricos e isotônicos, concêntricos e 

excêntricos contra resistência). 
(C) exercícios passivos seguidos de ativos, resistidos e isocinéticos, para ganho de força muscular e 

amplitude articular de movimento. 
(D) cinesioterapia ativo livre contra resistência, com incremento da normal, especialmente nos casos de 

fratura no tornozelo, pilão tibial, platô tibial e calcâneo. 
 
30. A lesão medular é uma incapacidade que, dependendo de sua gravidade, pode causar grandes 
alterações na vida da vítima. Os efeitos da lesão medular têm impacto na vida dos pacientes, de sua 
família e também da sociedade. A Lesão medular pode ocorrer de forma traumática e não traumática. 
Sobre as intervenções fisioterapêuticas na Lesão Medular, é correto o seguinte procedimento:  
(A) treino de ortostatismo que proporciona benefícios, como a manutenção e a formação de massa 

óssea. Com os treinos, pacientes com hipertensão postural conseguem uma boa adaptação e 
consequente remissão do quadro clinico.  

(B) fortalecimento muscular para ganho de força e/ou resistência, prevenção de lesões e melhora do 
desempenho funcional por meio da contração isotônica e da contração isocinética, objetivando 
diminuição da endurance e da cronaxia.  

(C) alongamentos para aumentar e manter a amplitude articular de movimento por meio do aumento da 
flexibilidade muscular, de modo a prevenir a instalação de deformidades. Atuar na diminuição de 
tônus, dos encurtamentos e dos espasmos musculares. 

(D) protocolo de avaliação do grupo de lesão muscular no qual se registram os dados, obedecendo à 
seguinte ordem: avaliação funcional, avaliação da força muscular, dados pessoais, anamnese, 
exame físico e atividades de vida diária. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 




