
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

FISIOTERAPEUTA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, 
Chico Buarque de. A arte de Chico Buarque.) 
 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica  das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
   (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 
QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

 
QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra,   conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
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QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
As articulações são mecanismos através dos 
quais os ossos são mantidos unidos; algumas 
proporcionam estabilidade e outras permitem a 
realização de movimentos. A respeito da 
articulação radioulnar proximal, esta pode ser 
descrita como: 
 
a) Sinovial, tipo gínglimo, realizando flexão e 
extensão do punho. 
b) Sinovial, tipo plana, realizando deslizamento. 
c) Fibrosa, tipo sindesmose, imóvel. 
d) Fibrosa, tipo condilar, realizando desvio 
radial e ulnar. 
e) Sinovial, tipo trocóide, realizando a 
supinação e pronação do antebraço. 
 
QUESTÃO 22 
 
O teste de Ober quando positivo auxilia no 
diagnóstico da retração muscular do: 
 
a) Quadríceps. 
b) Iliopsoas. 
c) Tensor da fáscia lata. 
d) Grácil. 
e) Sartório. 
 
QUESTÃO 23 
 
São considerados músculos que atuam na 
rotação externa/lateral da articulação do 
quadril, exceto: 
 
a) Glúteo mínimo. 
b) Piriforme. 
c) Quadrado femoral. 
d) Obturador interno. 
e) Gêmeo superior. 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 
De acordo com sua origem e inserção, os 
músculos podem ser uniarticulares ou 
biarticulares, em relação a estes últimos, são 
considerados músculos biarticulares, exceto: 
 
a) Sóleo. 
b) Reto femoral. 
c) Sartório. 
d) Semitendinoso. 
e) Gastrocnêmios. 
 
QUESTÃO 25  
 
O músculo que tem como função a realização da 
rotação lateral (externa) da articulação do 
ombro e a adução no plano escapular é: 
 
a) Redondo menor. 
b) Redondo maior. 
c) Fibras médias do deltóide. 
d) Supraespinhal. 
e) Fibras superiores do peitoral maior. 
 
QUESTÃO 26 
 
Em relação aos planos, eixos e movimentos do 
corpo humano, assinale a alternativa não 
verdadeira. 
 
a) O plano sagital é vertical e divide o corpo em 
metade direita e esquerda. 
b) Os movimentos de abdução e adução são 
realizados no eixo sagital. 
c) As rotações lateral e medial são realizadas no 
plano transversal e no eixo longitudinal. 
d) O plano coronal divide o corpo em superior e 
inferior. 
e) A flexão e a extensão são realizadas no eixo 
coronal. 
 
QUESTÃO 27 
 
A Artrite Reumatóide é uma doença reumática 
comum que atinge cerca de 1% da população 
em geral. Com relação a esta patologia, julgue 
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os itens a seguir e marque a alternativa não 
correta: 
 
I. É uma doença inflamatória que apresenta 
apenas manifestações articulares. 
II. Dor e rigidez matinal são sintomas 
freqüentes. 
III. O fator reumatóide está presente em todos 
os casos. 
IV. As deformidades nos dedos são comuns 
como o dedo em martelo, dedos em botoeira e 
dedos em pescoço de cisne.  
V. Podem ser encontrados nódulos de Bouchard 
nas articulações interfalangianas distais e 
nódulos de Heberden nas interfalangianas 
proximais. 
 
f) A I é falsa. 
g) A II é verdadeira. 
h) A III é falsa. 
i) A IV é verdadeira. 
j) A V é verdadeira. 
 
QUESTÃO 28 
 
As fraturas do carpo ocorrem geralmente em 
lesões esportivas e acidentes automotores, 
sendo muito comum em motociclistas. Essas 
fraturas são causadas geralmente pela queda 
com a mão espalmada ou trauma direto na 
região. Na imagem seguinte, identifique o osso 
do carpo fraturado que tem maior freqüência de 
lesões. 
 

 
 
a) Escafóide. 
b) Trapézio. 
c) Trapezóide. 
d) Pisiforme. 
e) Hamato. 

QUESTÃO 29 
 
O VII par de nervos cranianos inerva boa parte 
da musculatura facial. Na paralisia facial de Bell, 
o músculo que se encontra preservado é: 
 
a) Orbicular dos olhos. 
b) Orbicular dos lábios. 
c) Elevador da pálpebra superior. 
d) Frontal. 
e) Platisma. 
 
QUESTÃO 30 
 
A doença de Parkinson é uma patologia que 
acomete pessoas de idade mais avançada. Seus 
sinais e sintomas provêm de uma perturbação 
da função de duas regiões dos núcleos da base- 
a substância nigra e o corpo estriado. Em face 
disso, são características clínicas da doença de 
Parkinson, exceto: 
 
a) Fenômeno da roda denteada. 
b) Bradicinesia. 
c) Fáscies congelada. 
d) Marcha festinante. 
e) Tremor voluntário maior que ao repouso. 
 
QUESTÃO 31 
 
É um tipo de corrente elétrica alternada, 
senoidal, de baixa freqüência, com retificação 
monofásica ou bifásica, dividida em cinco: 
monofásica, difásica, curto período, longo 
período e ritmo sincopado. Esse tipo de 
corrente é denominada: 
 
a) Diadinâmica. 
b) Microcorrente (MENS). 
c) Exponencial. 
d) Farádica. 
e) Eletroestimulação funcional (FES). 
 
QUESTÃO 32 
 
São consideradas correntes elétricas 
excitomotoras, exceto: 
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a) Farádica. 
b) FES. 
c) Interferencial. 
d) Russa. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
QUESTÃO 33 
 
A imagem abaixo representa o gráfico de um 
eletrocardiograma normal. Em face disso, 
identifique a assertiva que corresponde ao 
significado da onda T. 
 
 

 
 
a) Despolarização ventricular. 
b) Despolarização atrial. 
c) Repolarização ventricular. 
d) Repolarização atrial. 
e) Débito cardíaco. 
 
QUESTÃO 34 
 
Em relação aos volumes e capacidades 
pulmonares, marque a assertiva correta: 
 
I. A Capacidade Vital (CV) é o volume de ar que 
é imobilizado entre uma inspiração e expiração 
máximas e corresponde a soma dos volumes 
residual (VR), de reserva inspiratório (VRI) e de 
reserva expiratório (VRE). 

II. O volume expiratório forçado no 1 segundo 
(VEF1) é um indicativo do grau de obstrução 
pulmonar e encontra-se aumentado nas 
doenças obstrutivas. 
III. O VR é o volume de ar que permanece nos 
pulmões após uma expiração normal 
(espontânea ou basal). 

IV. A capacidade inspiratória (CI) corresponde à 
soma do VR e do VRI. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão falsas. 
c) I, II, III estão corretas. 
d) II, III, IV estão corretas. 
e) I, II, IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 35 
 
No tratamento da fisioterapia respiratória 
somos auxiliados por diversas técnicas 
respiratórias. O recurso fisioterapêutico que 
combina as técnicas de oscilação de alta 
freqüência com a pressão positiva expiratória 
sendo utilizado para o deslocamento e remoção 
de secreções é: 
 
a) Ciclo ativo da respiração (CAR). 
b) Eltgol. 
c) Edic. 
d) Flutter. 
e) Espirometria de incentivo. 
 
QUESTÃO 36 
 
Nas doenças respiratórias a complacência 
pulmonar encontra-se alterada. Dentre as 
patologias seguintes, indique aquela que a 
complacência pulmonar está aumentada. 
 
a) Atelectasia. 
b) Pneumonia. 
c) Enfisema. 
d) Edema pulmonar. 
e) Derrame pleural. 
 
QUESTÃO 37 
 
As amputações apresentam diversas etiologias 
(vasculares, traumáticas, tumorais, infecciosas 
entre outras). Em relação aos níveis de 
amputações dos membros inferiores, aquela 
que é descrita como a desarticulação dos ossos 
do tarso com os metatarsos é chamada de 
amputação de: 
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a) Chopart. 
b) Syme. 
c) Pirogoff. 
d) Lisfranc. 
e) Rocco Gritti. 
 
QUESTÃO 38 
 
A epicondilite lateral do cotovelo é uma 
patologia com relativa incidência na população 
em geral com idade entre 35 e 55 anos. A cerca 
desta, marque a alternativa incorreta. 
 
a) É geralmente atribuída ao esforço físico e 
repetitivo. 
b) Dor a palpação local no epicôndilo lateral. 
c) Dor a extensão resistida do punho ou do 
dedo médio. 
d) O teste de Cozen não auxilia no diagnóstico. 
e) O teste irritativo de Mill pode auxiliar no 
diagnóstico. 
 
QUESTÃO 39 
 
A patologia que se apresenta com aumento de 
volume da tuberosidade anterior da tíbia 
associado à dor e edema é denominado: 
 
a) Cisto sinovial de Baker. 
b) Doença de Osgood Schlatter. 
c) Osteocondrite dissecante. 
d) Síndrome de hiperpressão patelar. 
e) Doença de Blount. 
 
QUESTÃO 40 
 
A doença autolimitante que atinge crianças, 
caracterizada como necrose avascular da cabeça 
do fêmur é conhecida como: 
 
a) Luxação congênita do fêmur. 
b) Artrogripose congênita. 
c) Dermatopoliomiosite. 
d) Focomelia. 
e) Doença de Legg Calvé Perthes. 
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