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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 
 
 

O retorno dos brasileiros 
 

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o 
que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década 
de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa “diáspora” 
a cerca de 2% da população total. 

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil. 

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno 
Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o 
de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam 
as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de 
desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego. 

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil 
aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até 
junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo 
em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação. 

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do 
País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia 
fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil 
tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração”. 
 

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml. Acesso em 26/05/2012. Adaptado. 

 
 

01. O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente: 

A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira. 
B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.  
C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.  
D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior. 
E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração. 

02. No final do 1º §, lê-se: “até chegar nossa “diáspora” a cerca de 2% da população total.” Acerca do emprego do termo 
destacado, é correto afirmar que: 

A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção 
por empregá-lo entre aspas. 

B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de “ponto máximo do desespero” a que 
chegaram os brasileiros. 

C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história 
desse povo. 

D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de “quantidade máxima”. As aspas revelam que se trata de um 
estrangeirismo. 

E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o 
sentimento de nacionalidade.  

 
 
 
 
 

http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml
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03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, 
pois, segundo ele: 

 

A) o Brasil tem plenas condições de empregar 
qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que 
sem qualificação. 

B) a previsão de que grandes eventos esportivos 
aconteçam em nosso país é o único fator capaz 
de aumentar a entrada de imigrantes.  

C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos 
brasileiros que estão fora do País confirmam que 
a poupança tende a se estabilizar.  

D) as taxas de desemprego no Brasil são, 
atualmente, semelhantes às da Europa e dos 
EUA, as quais são consideradas próximas do 
“pleno emprego”. 

E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os 
políticos, os sociais e os econômicos, contribuem 
para incrementar a imigração. 

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes 
brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, 
investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer 
alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado insere uma relação semântica de: 

A) causa. 
B) tempo. 
C) condição. 
D) proporção. 
E) finalidade. 

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns 
elementos linguísticos empregados no Texto 1. 

1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho 
dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-
de-obra.”, a expressão destacada expressa uma 
ideia de „substituição‟. 

2) No trecho: “Na década de 80, por causa da 
recessão econômica, acompanhada de elevada 
inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos 

emigraram”, o segmento destacado apresenta ao 
leitor várias causas que motivaram a emigração de 
muitos cidadãos brasileiros. 

3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão 
dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas 
pelo retorno dos brasileiros, mas também pela 
entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil”, as expressões 

destacadas marcam uma oposição entre as ideias 
apresentadas. 

4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da 
Justiça, o número de estrangeiros em situação 
regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a 
expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza 
que considera encerrado o assunto de que vinha 
tratando, e vai agora introduzir um novo assunto. 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, 
analise os enunciados abaixo. 

1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem 
muitos brasileiros que estão fora do País. 

2) Poucos estudos fazem referência àqueles 
brasileiros que estão felizes fora do Brasil. 

3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à 
um conjunto de condições adversas.  

4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as 
instituições às quais podem recorrer no exterior. 

 
Estão corretos os enunciados: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 

07. Assinale a alternativa na qual as regras da 
concordância (verbal e nominal) foram atendidas. 

A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito 
menas pessoas querendo deixar o Brasil.  

B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se 
lhes fosse oferecido boas condições de vida. 

C) Foi necessário muitas mudanças para que os 
brasileiros decidissem retornar ao País. 

D) A crise internacional está grande: falta empregos, 
e as oportunidades, agora, são escassas. 

E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não 
optam por emigrar do País. 

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir 
têm valor de adjetivo, EXCETO: 

A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões 
de cidadãos emigraram. 

B) [...] com o crescimento da economia brasileira, 
aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de 
emigrantes caiu. 

C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos 
fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo 
retorno dos brasileiros, mas também pela entrada 
de novos imigrantes que estão desembarcando 
no Brasil. 

D) Parece um número elevado, mas ainda é muito 
inferior à força de trabalho que o Brasil pode 
absorver. 

E) Somos vistos como um país aberto, democrático, 
receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração. 

 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Concurso Público 2012 

Cargo: Fisioterapeuta / Nível Superior 

 

Página 3/9  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele 
prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam 
mais grafadas com acento agudo. São exemplos de 
palavras que tiveram sua grafia alterada: 

A) heroi e pinceis. 
B) Piaui e caqui. 
C) abençoo e doi. 
D) feiura e europeia. 
E) meia e papeis. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 
(Imagem disponível em www.leonidantas.blogspot.com. 
Acesso em 26/05/2012.) 

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue 
perceber, principalmente, que: 

A) seu filho, como qualquer criança, tem 
necessidade de socialização. 

B) um direito básico de seu filho está sendo 
desrespeitado.  

C) seu filho demonstra um grande potencial para a 
escrita literária. 

D) depende inteiramente dela o processo de 
alfabetização de seu filho.  

E) o ensino público, no País, está carente de 
crianças que, de fato, querem aprender. 
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Legislação do SUS 

11. A Lei nº 8.080/90 é um dos marcos legais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Esta Lei estabelece para o 
SUS, objetivos, atribuições, princípios e diretrizes, 
entre outras questões. Sobre a Lei nº 8.080/90, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) É atribuição do SUS a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

B) As ações e serviços de saúde devem ser 
organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada. 

C) O SUS pode recorrer à iniciativa privada quando 
suas disponibilidades não forem suficientes para 
a garantia de cobertura assistencial à população 
de uma determinada área. 

D) O processo de planejamento no SUS deve ser 
ascendente, ou seja, começar em nível local e 
seguir instâncias maiores até o nível federal. 

E) É permitido destinar recursos do SUS, no formato 
de auxílio, a instituições prestadoras de serviços 
de saúde com fins lucrativos, se estas atuarem 
em áreas estratégicas para o SUS. 

12. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação 
comunitária na gestão do SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. Sobre a Lei nº 8.142/90, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) As Conferências de Saúde serão realizadas a 
cada dois anos com o objetivo de avaliar a 
situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde. 

B) As decisões dos Conselhos de Saúde devem ser 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera de governo. 

C) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos participantes. 

D) Os Municípios poderão estabelecer consórcio 
para execução de ações e serviços de saúde, 
remanejando, entre si, parcelas de recursos 
previstos na legislação. 

E) A existência de Conselho de Saúde, Plano de 
Saúde e Relatório de Gestão são exigências para 
que Estados e Municípios recebam recursos 
financeiros da União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. O Controle Social, entendido como a participação da 
sociedade na gestão do SUS, é garantido pela 
Constituição Federal e pela Lei nº 8.142/90. Sobre este 
tema, assinale a alternativa incorreta. 

A) Os Conselhos de Saúde devem atuar na 
formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde, incluídos os 
aspectos econômicos e financeiros. 

B) A Lei nº 8.142/90 prevê que os Conselhos de 
Saúde serão compostos exclusivamente por 
representantes do governo, dos profissionais de 
saúde e dos usuários. 

C) É garantido aos usuários ter participação 
correspondente a 50% do total de membros dos 
Conselhos de Saúde. 

D) Os conselheiros representantes dos usuários 
devem ser indicados pelas entidades ou 
movimentos a que pertencem. 

E) Para promover a autonomia dos Conselhos de 
Saúde, devem ser garantidos, no orçamento das 
Secretarias Municipais e Estaduais de saúde, 
recursos financeiros que possam viabilizar os 
trabalhos dos Conselhos. 

14. A Política Nacional de Promoção da Saúde foi 
aprovada pela Portaria GM nº 687/06. Dentre os seus 
objetivos e diretrizes, não está o que se apresenta na 
alternativa: 

A) promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes. 

B) ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de 
sujeitos e coletividades. 

C) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos 
de convivência e de produção de saúde. 

D) divulgar as iniciativas voltadas para a promoção 
da saúde utilizando preferencialmente a 
metodologia científica, desconsiderando o saber 
popular e tradicional. 

E) estimular as ações intersetoriais, buscando 
parcerias que propiciem o desenvolvimento 
integral das ações de promoção da saúde. 

15. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a estratégia de 
organização dos sistemas de saúde que foi escolhida 
pela maioria dos países que buscam ter um sistema 
universal, ou seja, que promova o acesso a todas as 
pessoas. No Brasil, o termo “Atenção Básica” foi 
historicamente utilizado pelo Ministério da Saúde para 
denominar esta estratégia, e hoje os termos são 
considerados sinônimos pela legislação brasileira. A 
APS apresenta atributos essenciais e derivados. 
Dentre estes atributos, estão todos os listados abaixo, 
EXCETO: 

A) coordenação do cuidado.  
B) longitudinalidade, ou continuidade do cuidado. 
C) orientação familiar e comunitária. 
D) primeiro contato preferencial do usuário com o 

sistema de saúde. 
E) priorização de ações programáticas sobre as 

demandas espontâneas. 
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16. A Portaria nº 2.488/11 é a última versão da Política 
Nacional da Atenção Básica. Esta Portaria 
regulamenta, entre outras questões, as atribuições de 
cada profissional das Equipes de Saúde da Família. 
Existem atribuições comuns a todos os profissionais, 
assim como atribuições específicas de cada categoria. 
Todas as alternativas abaixo contêm atribuições 
comuns a todos os profissionais das equipes, 
EXCETO: 

A) participar do acolhimento dos usuários, 
realizando a escuta qualificada das necessidades 
de saúde. 

B) participar das atividades de educação 
permanente. 

C) cadastrar todas as pessoas residentes no 
território da equipe e manter os cadastros 
atualizados. 

D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos 
de notificação compulsória. 

E) garantir a qualidade do registro das atividades 
nos sistemas de informação na Atenção Básica. 

17. A Emenda Constitucional nº 29 (EC 29) foi promulgada 
em 2000, com o objetivo de assegurar os recursos 
mínimos para o financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde. Esta Emenda foi regulamentada 
recentemente, através da Lei Complementar nº 
141/2012 (LC 141). Sobre a EC 29 e sua 
regulamentação, assinale a alternativa incorreta. 

A) A EC 29 permite a intervenção da União sobre 
Estados e Municípios no caso dos gestores 
nestes níveis de atenção não terem aplicado o 
mínimo exigido de sua receita nas ações e 
serviços públicos de saúde. 

B) A LC 141 prevê que os municípios deverão 
investir um mínimo de 15% de sua receita na 
saúde, enquanto os estados deverão investir um 
mínimo de 12% de sua receita. 

C) A LC 141 prevê, ainda, que a União deverá 
investir anualmente o valor empenhado do ano 
anterior, acrescido de 10% ao ano. 

D) Investimentos em saneamento básico de 
domicílios ou de pequenas comunidades, desde 
que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do 
ente da Federação financiador da ação, poderão 
ser contabilizados como despesas em saúde. 

E) Despesas com limpeza urbana e remoção de 
resíduos não poderão ser contabilizados como 
despesas em saúde. 

 
 
 
 

18. Em relação aos direitos e deveres dos usuários do 
SUS, assinale a alternativa incorreta. 

A) Sempre que desejado pelo paciente, a equipe 
responsável por sua assistência deve garantir o 
acesso ao prontuário, laudos de exames e 
quaisquer outros documentos relacionados ao 
atendimento. 

B) Em situações especiais é permitido à equipe de 
saúde realizar exames sem comunicar 
previamente ao paciente. 

C) Profissionais responsáveis pela assistência à 
saúde no SUS devem portar crachá com nome 
bem visível para facilitar a identificação pelo 
paciente. 

D) Pacientes em estado mais grave ou em maior 
grau de sofrimento devem receber prioridade no 
atendimento em todos os serviços do SUS. 

E) As receitas médicas deverão conter sempre que 
possível o nome genérico da medicação 
prescrita. 

19. O Pacto pela Saúde foi lançado em 2006, 
apresentando seis prioridades para o desenvolvimento 
de ações pelos gestores na saúde pública. Em 2008 
foram adicionadas mais cinco prioridades, totalizando 
onze, que foram mantidas para o período 2010-2011. 
Dentre as onze prioridades apresentadas pelo Pacto 
estão todas as listadas abaixo, EXCETO: 

A) saúde da população negra e quilombola. 
B) fortalecimento da Atenção Básica. 
C) controle do câncer de mama e de colo uterino. 
D) saúde mental. 
E) saúde do trabalhador. 

20. O Pacto de Gestão, lançado em 2006, trazia a 
proposta de um choque de descentralização, com 
estruturação das regiões sanitárias, fortalecimento das 
Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e 
desburocratização dos processos normativos. Para 
isso, estabeleceu de forma clara as responsabilidades 
de cada ente federado, diminuindo as competências 
concorrentes e fortalecendo uma gestão compartilhada 
e solidária do SUS. Estão entre as diretrizes do Pacto 
de Gestão todas as listadas abaixo, EXCETO: 

A) regionalização. 
B) Programação Pactuada e Integrada (PPI). 
C) regulação. 
D) comando estadual da Atenção Básica. 
E) gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
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Conhecimentos Específicos 

21. O capítulo II, do código de ética profissional de 
fisioterapia e terapia ocupacional, aprovado pela 
resolução COFFITO-10 de 3 de julho de 1978, dispõe 
sobre o exercício profissional, o qual pontua os 
deveres do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional 
nas respectivas áreas de atuação.  Sobre esses 
deveres, assinale a alternativa incorreta. 

A) Exercer sua atividade com zelo, probidade e 
decoro e obedecer aos preceitos da ética 
profissional, da moral, do civismo e das leis em 
vigor, preservando a honra, o prestígio e as 
tradições de suas profissões. 

B) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e 
prognóstico fisioterapêutico e/ou terapêutico 
ocupacional e objetivos do tratamento, salvo 
quando tais informações possam causar-lhe 
dano. 

C) Delegar suas atribuições, salvo por motivo 
relevante. 

D) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e 
científicos a seu alcance para prevenir ou minorar 
o sofrimento do ser humano e evitar o seu 
extermínio. 

E) Colocar seus serviços profissionais à disposição 
da comunidade em caso de guerra, catástrofe, 
epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem 
pessoal.  

22. O teste muscular manual (TMM) do membro envolvido, 
no caso de uma amputação do tipo transtibial, deve 
esperar até que tenha ocorrido a maior parte da 
cicatrização. Sendo assim, assinale a alternativa que 
contém os grupos musculares que devem apresentar 
uma força adequada nesse tipo de amputação. 

A) Extensores e abdutores do quadril e flexores e 
extensores do joelho. 

B) Extensores e adutores do quadril, apenas. 
C) Flexores e adutores do quadril, apenas. 
D) Flexores e abdutores do quadril e flexores do 

joelho, apenas. 
E) Flexores e abdutores do quadril e flexores e 

extensores do joelho. 

23. No pós-operatório imediato de mastectomia, a 
paciente evolui com limitação de movimento da 
articulação do ombro, tendo dificuldade de tocar a 
cabeça e de colocar sua mão atrás da nuca. Diante 
disso, quais os movimentos comprometidos? 

A) Abdução e extensão. 
B) Adução e flexão anterior. 
C) Adução e rotação interna. 
D) Abdução e flexão anterior. 
E) Adução e rotação externa. 

 
 
 
 

24. A insuficiência arterial se refere à falta de um fluxo 
sanguíneo adequado em uma ou mais regiões do 
corpo. Assinale a alternativa que não corresponde ao 
quadro clínico de uma insuficiência arterial. 

A) A pela é fria à palpação. 
B) Alterações tróficas, incluindo crescimento 

anormal das unhas, redução dos pelos nas 
pernas e nos pés e ressecamento da pele. 

C) As regiões mais acometidas nos membros 
inferiores são: o maléolo lateral, dorso e dedos 
dos pés. 

D) Inchaço uni ou bilateral nos membros inferiores 
aliviado por elevação nos estágios iniciais. 

E) A maioria dos pacientes com insuficiência arterial 
também tem diabetes. 

25. A monitorização da pressão intracraniana (PIC) é um 
procedimento de risco, sendo necessário identificar 
quais são os pacientes que podem desenvolver uma 
hipertensão intracraniana (HIC) e que serão 
beneficiados com a monitorização. Diante do exposto, 
assinale a alternativa que não condiz com a indicação 
para a monitorização da PIC. 

A) Paciente com traumatismo crânio encefálico 
(TCE) leve, que obedece ao comando verbal. 

B) Pacientes com estudo tomográfico de lesão 
expansiva e com resposta motora de 
descerebração e/ou decorticação. 

C) Pacientes politraumatizados com alteração do 
nível de consciência. 

D) Pacientes com Glasgow score menor ou igual a 
7. 

E) Paciente com traumatismo crânio encefálico 
(TCE) que não obedece ao comando verbal após 
reanimação cardiopulmonar e com alterações 
estruturais nas imagens tomográficas. 

26. O termo crioterapia se refere à aplicação de frio sobre 
o organismo com fins terapêuticos. Assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A aplicação do frio produz a primeira reação que 
se dá nos vasos superficiais, resultando uma 
rápida vasoconstricção e diminuição da 
circulação local na pele, que se manifesta por 
palidez. 

B) A vasoconstricção e diminuição da circulação 
local facilitam o resfriamento na área de 
aplicação do frio, impedindo que o sangue 
resfriado se espalhe para áreas adjacentes. 

C) O resfriamento local de uma área do corpo ocorre 
por transferência de calor corporal a um elemento 
externo cuja temperatura é muito mais baixa. 

D) O método mais usual da crioterapia é por contato 
direto com a pele, podendo ser através do gelo 
ou bolsa térmica, sendo a transferência de 
temperatura por convecção. 

E) O processo de resfriamento através da 
evaporação ocorre quando o meio de 
refrigeração se trata de um líquido volátil a gás. 
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27. Os exercícios terapêuticos exercem um importante 
papel na habilidade/reabilitação da criança com 
paralisia cerebral. Imaginando uma criança em 
decúbito lateral com a cabeça apoiada em um 
pequeno travesseiro e as extremidades inferiores 
dissociadas, ou simetricamente flexionadas, se o 
terapeuta coloca as mãos nos músculos abdominais 
da criança e posiciona um brinquedo na frente do tórax 
da criança, essa atividade terá como objetivos: 

1) manter a cabeça alinhada com o tronco. 
2) estimular os reflexos primitivos. 
3) fornecer a orientação da linha média do corpo. 
4) flexão do joelho e do ombro na posição que 

elimina a gravidade. 
 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

28. Em relação ao movimento que o paciente deve evitar 
quando submetido a uma cirurgia de artroplastia total 
de quadril, com abordagem anterolateral, sabendo que 
essa abordagem se faz entre o tensor da fáscia lata e 
o músculo glúteo médio, além de uma certa porção do 
abdutor do quadril ser liberado do trocânter maior, e o 
quadril ser deslocado anteriormente, a alternativa 
correta é:  

A) extensão, rotação interna e adução simples. 
B) extensão, rotação externa e adução sobre a linha 

média.  
C) flexão além de 90°. 
D) extensão e abdução. 
E) rotação interna e adução simples. 

29. Assinale a alternativa que indica a aplicação do 
alongamento. 

A) Bloqueio ósseo que limita o movimento articular. 
B) Hipermobilidade preexistente. 
C) Processo inflamatório agudo ou infeccioso. 
D) Trauma de tecidos moles. 
E) Fraqueza muscular. 

 
 
 
 
 
 
 

30. A prática de exercícios diários realizados no ambiente 
de trabalho constitui uma ferramenta importante na 
prevenção dos distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (DORTs). Diante dessa 
afirmação, assinale a alternativa que está incorreta 
sobre a classificação de ginástica laboral arterial. 

A) A ginástica laboral preparatória tem duração de 
10 a 15 minutos e é realizada antes do início da 
jornada do trabalho com o objetivo de preparar o 
trabalhador. 

B) A ginástica laboral de manutenção é composta 
por exercícios aeróbicos e de ação muscular 
localizada, realizados no final da jornada de 
trabalho. 

C) A ginástica laboral de descontração pode ser 
realizada em qualquer horário da jornada de 
trabalho ou em combinação com as demais 
modalidades de ginástica. 

D) A ginástica laboral compensatória é realizada 
durante a jornada de trabalho, cerca de 2 a 4 
horas após o início do expediente e tem como 
objetivo interromper a monotonia do desempenho 
das funções de trabalho. 

E) A ginástica laboral corretiva é uma modalidade 
realizada com um grupo restrito de trabalhadores, 
que possuem uma patologia ou uma alteração 
postural em comum e que necessitam de 
exercícios específicos. 

31. De acordo com a classificação de paralisia cerebral, 
correlacione as duas colunas abaixo. 

I) Espasticidade 1) Incoordenação dos movimentos, 
de origem cerebelar. 

II) Atetoide 2) Movimentos involuntários 
presentes nas extremidades, lentos. 

III) Coreia 3) Tônus aumentado nos músculos 
envolvidos. 

IV) Ataxia 4) Movimentos involuntários 
presentes nas raízes dos membros, 
rápidos, ocasionalmente 
impossibilitam que o movimento 
voluntário ocorra. 

 
De cima para baixo, a sequência correta das 
correlações é: 

A) I-2, II-1, III-4, IV-3. 
B) I-3, II-2, III-4, IV-1.  
C) I-3, II-1, III-4, IV-2. 
D) I-2, II-4; III-1, IV-3. 
E) I-2, II-1, III-3, IV-4. 
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32. É correto afirmar que o teste muscular manual, grau 3 
é: 

A) sem movimento observável, contração muscular 
palpável, sem resistência.  

B) amplitude de movimento completa, gravidade 
minimizada, sem resistência.  

C) amplitude de movimento completa, contra 
gravidade, resistência manual forte.  

D) amplitude de movimento completa, contra 
gravidade, resistência manual moderada.  

E) amplitude de movimento completa, contra 
gravidade, sem resistência.  

33. Analise as sentenças abaixo. 

1) O processo saúde-doença em termos da 
determinação causal representa o conjunto de 
relações e variáveis que produz e condiciona o 
estado de saúde e doença de uma população, 
sem correlacionar com os diversos momentos 
históricos e do desenvolvimento científico da 
humanidade. 

2) A saúde e a doença são consideradas como 
estados de um mesmo processo, composto por 
fatores biológicos, econômicos, culturais e 
sociais. 

3) O processo saúde-doença constitui uma 
expressão particular do processo geral da vida 
social. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Com relação às técnicas de massagens terapêuticas, 
correlacione a coluna da esquerda com a direita. 

I)         Fricção 1) massagem que desliza sobre 
a pele suavemente sem tentar 
mover os tecidos musculares 
mais profundos. 

II)  Fricção 
transversa 

2) consiste de movimentos de 
amassar que pressionam e 
movimentam os músculos sob 
os dedos e as mãos. 

III)  Petrissage 3) massagem profunda para 
afetar as estruturas como 
músculos, tendões e 
ligamentos, fornecendo 
movimento sobre uma área 
pequena. 

IV)  Effleurage 4) massagem indicada para 
inflamação crônica dos tendões. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

 

A) I-3, II-4; III-2, IV-1. 
B) I-2, II-3, III-4, IV-1. 
C) I-4, II-3, III-1, IV-2. 
D) I-2, II-3, III-1, IV-4. 
E) I-2, II-4, III-1, IV-3. 

35. O laser é um equipamento que concentra altos níveis 
de energia em um feixe de luz monocromática. 
Assinale a alternativa que não corresponde aos efeitos 
biológicos e físicos da aplicação do laser. 

A) Facilita a cicatrização de ferimentos. 
B) Redução da dor. 
C) Redução do processo inflamatório. 
D) Facilita a cicatrização óssea. 
E) Diminuição da força de tensão da cicatriz. 
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36. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, 
apostando nos benefícios maternos e fetais, definiu 
algumas recomendações de interesse na prescrição 
de programas de exercícios na gravidez. Qual a 
alternativa que não condiz com essas 
recomendações? 

A) Independentemente do tipo, os exercícios podem 
ser de intensidades leve, moderada e intensa, 
sendo todos adequados. 

B) Os exercícios de solo devem ser realizados em 
superfícies firmes e regulares. 

C) Respeitar o limite de 140bpm para a frequência 
cardíaca materna. 

D) Respeitar o limite de 38ºC para a temperatura 
ambiente. 

E) Os exercícios devem ter uma frequência mínima 
de três vezes por semana, mantida regularmente. 

37. Leavell e Clark, em 1965, delinearam o modelo da 
história natural das doenças, que apresenta três níveis 
de prevenção: primária, secundária e terciária. Com 
base nessa afirmação, analise as sentenças abaixo. 

1) As medidas para a promoção da saúde no nível 
de prevenção primária não são voltadas para 
determinada doença, mas destinadas a aumentar 
a saúde e o bem-estar gerais. 

2) Em 1986, ocorreu a I Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde, que originou a Carta 
de Ottawa, que afirma: “promoção da saúde é o 
nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
participação no controle deste processo”.  

3) As ações preventivas definem-se como 
intervenções orientadas a evitar o surgimento de 
doenças não específicas, reduzindo sua 
incidência e prevalência nas populações, 
baseando-se no conhecimento epidemiológico de 
doenças e de outros agravos específicos.  

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

 
 
 
 
 
 

38. O trabalho isométrico envolve contração constante de 
um grupo de músculos e é principalmente anaeróbico, 
uma vez que o fluxo sanguíneo e a liberação de 
oxigênio estão comprometidos com a compressão 
sustentada dos vasos arteriais durante a contração. 
Pacientes com limitações do ventrículo esquerdo, de 
leves a graves, ou insuficiência cardíaca congestiva 
podem apresentar: 

A) aumento do débito cardíaco. 
B) aumento da pressão diastólica final do ventrículo 

esquerdo. 
C) regurgitação mitral. 
D) arritmias. 
E) diminuição da fração de ejeção. 

39. De acordo com a classificação das técnicas de 
remoção de secreção brônquica, quais das técnicas 
listadas abaixo não faz parte das técnicas de 
compressão de gás? 

A) Pressão expiratória. 
B) Drenagem autogênica. 
C) Aumento do fluxo expiratório. 
D) Flutter. 
E) Drenagem postural. 

40. Sobre os índices fisiológicos, que predizem o fracasso 
do desmame, assinale a alternativa incorreta. 

A) Frequência respiratória  35ipm. 
B) Volume corrente < 5mL/Kg. 
C) Capacidade vital < 10 a 15mL/Kg. 
D) Frequência respiratória / volume corrente < 

104ipm/L. 
E) Ventilação voluntaria máxima > 10L/min. 

 
 
 




