
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS – CONCURSO PÚBLICO 
 

PROVA OBJETIVA: 16 de junho de 2013 
 

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 a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA 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 devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do 
referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 
 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 
 

É urgente recuperar o sentido de urgência 
 

Nós, que podemos ser acessados por celular ou internet 24 horas,  
sete dias por semana, estamos vivendo no tempo de quem? 

 
ELIANE BRUM 
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Dias  atrás, Gabriel  Prehn  Britto, do blog  “Gabriel  quer  viajar”,   tuitou   a    seguinte  
frase: “Precisamos redefinir, com urgência, o significado de URGENTE”. (Caixa alta, na 
internet,  é  grito.)  “Parece   que   as   pessoas   perderam   a  noção  do  sentido  da  palavra”,  
comentou, quando perguntei por que tinha postado esse protesto/desabafo no Twitter. 
“Urgente não é mais urgente. Não tem mais significado nenhum.” Ele se referia tanto ao 
urgente usado para anunciar notícias nada urgentes nos sites e nas redes sociais, quanto ao 
urgente que invade nosso cotidiano, na forma de demanda tanto da vida pessoal quanto da 
profissional. Depois disso, Gabriel passou a postar uns “tuítes” provocativos, do tipo:  
“Urgente! Acordei” ou “Urgente: hoje é sexta-feira”. 

A provocação é muito precisa. Se há algo que se perdeu nessa época em que a 
tecnologia tornou possível a todos alcançarem todos, a qualquer tempo, é o conceito de 
urgência. Vivemos ao mesmo tempo o privilégio e a maldição de experimentar uma 
transformação radical e muito, muito rápida em nosso ser/estar no mundo, com grande 
impacto na nossa  relação com todos os  outros.  Como tudo o que é novo, é previsível que 
nos atrapalhemos. E nos lambuzemos um pouco, ou até bastante. Nessa nova configuração, 
parece necessário resgatarmos alguns conceitos, para que o nosso tempo não seja devorado 
por banalidades como se fosse matéria ordinária. E talvez o mais urgente desses conceitos 
seja mesmo o da urgência. 

Estamos vivendo como se tudo fosse urgente. Urgente o suficiente para acessar 
alguém. E para exigir desse alguém uma resposta imediata. Como se o tempo do “outro” 
fosse, por direito,  também o “meu” tempo.  E  até  como  se  o  corpo  do  outro  fosse  o  meu  
corpo,  já  que  posso  invadi-lo,  simbolicamente,  a   qualquer  momento.   Como se os limites 
entre os corpos tivessem ficado tão fluidos e indefinidos quanto a comunicação ampliada e 
potencializada pela tecnologia. Esse se apossar do tempo/corpo do outro pode ser 
compreendido  como  uma  violência.   Mas  até  certo  ponto  consensual, na  medida  em que  
este  que  é  alcançado  se  abre/oferece  para  ser invadido.  Torna-se, ao se colocar no modo  
on-line,  um  corpo/tempo  à   disposição.   Mas   exige   o   mesmo   do   outro  –  e  retribui  a  
possessão. Olho por olho, dente por dente. Tempo por tempo.  [...] 

A grande  perda é que, ao  se considerar tudo urgente,  nada mais é  urgente. Perde-
se  o  sentido  do  que  é  prioritário  em  todas  as  dimensões  do cotidiano. E viver é, de certo  
modo,  um  constante  interrogar-se   sobre  o  que  é   importante   para cada  um. Ou,  dito de  
outro modo, uma constante  interrogação sobre para  quem e para  o quê damos  nosso 
tempo, já que tempo não é dinheiro, mas algo tremendamente mais valioso. Como disse o 
professor Antonio Candido, “o tempo é o tecido das nossas vidas”. 

Essa oferta 24 x 7 do nosso corpo simbólico para todos os outros – e às vezes para 
qualquer um – pode ter um efeito bem devastador sobre a nossa existência. [...] 

Será que não é este o nosso mal-estar?  
Viver no tempo do outro – de todos e de qualquer um – é uma tragédia 

contemporânea. 
           [adaptado] 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com//Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/04/e-urgente-recuperar-o-         
sentido-de-urgencia.html 

              Acesso em: 20 maio 2013. 
 

01.  Para Eliane Brum, é urgente recuperar o sentido de urgência para que 
(A) possamos viver no tempo de todos e de qualquer um. 
(B) não percamos o sentido do que realmente é prioritário na vida. 
(C) deixemos de nos questionar sobre a verdadeira urgência das coisas. 
(D) possamos intensificar as demandas tanto da vida pessoal quanto da profissional. 
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02.  Ao postar em seu blog as mensagens “Urgente! Acordei” ou “Urgente: hoje é sexta-feira” (linha 9), 
Gabriel Prehn Britto 
(A) faz alusão à concepção de urgência defendida por Eliane Brum. 
(B) denuncia a invasão na vida privada permitida pelo uso da tecnologia. 
(C) trata com ironia a forma como se veiculam notícias nada urgentes em sites e redes sociais. 
(D) censura a maldição de experimentarmos uma transformação radical em nossas relações com os 

outros. 
 
03.  Para a autora do texto, Eliane Brum, o mal-estar dos nossos dias reside na 
(A) crença de que tempo é dinheiro. 
(B) falta de tempo para as dimensões prioritárias do cotidiano. 
(C) dúvida relativa a “quem” e a “que” destinamos nosso tempo. 
(D) possibilidade de se estar disponível a todos a qualquer hora. 
 
04.  O novo modo de vida on-line (linha 27) não traz como consequência o fato de 
(A) o tempo passar a ser o verdadeiro tecido de nossas vidas. 
(B) hoje ser possível todos alcançarem a todos a qualquer tempo. 
(C) banalidades devorarem o nosso tempo como se fossem matéria extraordinária. 
(D) ter-se perdido o sentido do que é prioritário em todas as dimensões do cotidiano. 

 
05.  Quanto à tipologia textual, o texto de Eliane Brum é predominantemente 
(A) injuntivo. 
(B) narrativo. 
(C) descritivo. 
(D) argumentativo. 
 
06.  Julgue os itens abaixo com base nas noções de coerência e coesão. 
I. O pronome “o” (linha 18) refere-se a “conceito”.  
II. Com o enunciado “como se fosse matéria ordinária” (linha 17), a autora refere-se a “tempo”.  
III. “Esse protesto/desabafo” (linha 4) retoma e rotula o conteúdo postado por Gabriel Prehn Britto.  
IV. A locução conjuntiva “já que” (linha 33) introduz uma conclusão que é do conhecimento de todos. 
V. As locuções “de certo modo” (linha 30-31) e “dito de outro modo” (linha 31-32) desempenham a 

mesma função: marcam uma consequência. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e V. 
(C) III, IV e V. 
(D) II, III e IV. 
 
07.  Há desvio de concordância em 
(A) “noção e sentido correto”. 
(B) “corpo e vida simbólicos”. 
(C) “posts e notícias atualizadas”. 
(D) “comunicação e limites ampliadas”. 

 
08.  Segundo a norma culta, não há desvio de regência, em 
(A) “Preferimos acessar do que ser acessados”. 
(B) “Hoje todos amam e obedecem os ditames das redes sociais”. 
(C) “Não temos consciência que o tempo é o tecido das nossas vidas”. 
(D) “Não é fácil submeter-se à tirania imposta pelo modo de vida on-line”. 
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09.  Analise os enunciados abaixo com base nos fatos da língua. 
I. O vocábulo “que” é um pronome relativo e remete a “urgente” (linha 7). 
II. O verbo “tuitou” (linha 1) é um neologismo criado com base no vocábulo Twitter. 
III. As aspas em “outro” e “meu” (linhas 20-21) assinalam o uso pouco convencional de palavras.  
IV. O fragmento de texto “Esse se apossar do tempo/corpo do outro” (linha 24) desempenha a função 

sintática de sujeito. 
V. Está incorreta a grafia do vocábulo “por que” em “quando perguntei por que tinha postado esse 

protesto/desabafo no Twitter” (linha 4); como se trata de uma conjunção causal, a autora deveria ter 
grafado “porque”. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e V. 
(C) III, IV e V. 
(D) II, III e IV. 
 
10.  Quanto às figuras de linguagem, não é correto afirmar que há um(a) 
(A) pleonasmo em “Urgente não é mais urgente” (linha 5). 
(B) metáfora em “tempo é o tecido das nossas vidas” (linha 34). 
(C) antítese em “Vivemos ao mesmo tempo o privilégio e a maldição” (linha 12). 
(D) hipérbole em “nessa época em que a tecnologia tornou possível a todos alcançarem todos, a 

qualquer tempo” (linhas 10-11). 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11.  Os dados inseridos num computador podem ser armazenados no componente “memória 
secundária”. São exemplos de periféricos de armazenamento (memória secundária), exceto: 
(A)  Disco rígido. 
(B)  Cartão de memória. 
(C)  Cd-Rom. 
(D)  Registrador. 
 
12.  Os monitores de vídeo, usados para exibir textos e imagens no computador, podem ser 
classificados em diversas categorias, exceto: 
(A)  CRT. 
(B)  LCD. 
(C)  PMP. 
(D)  PDP. 
 
13.  A opção do “Menu Iniciar” denominada __________ é utilizada como porta de acesso à execução 
das aplicações do sistema operacional Microsoft Windows 7. 
 
- O item abaixo que preenche corretamente a lacuna acima é 
(A)  Arquivos de Programas. 
(B)  Todos os Programas. 
(C)  Acesso aos Programas.  
(D)  Porta dos Programas. 
 
14.  Os pesquisadores são sítios (sites) que efetuam pesquisa de palavras-chave na Internet. Os sítios 
de busca como Google, Yahoo! e Altavista são exemplos de Pesquisadores  
(A)  Verticais. 
(B)  Transversais. 
(C)  Horizontais. 
(D)  Posicionais. 
 
15.  Malware é o termo genérico utilizado para especificar qualquer tipo de vírus ou programa de ação 
maliciosa. Os tipos de programas localizados nessa categoria são 
(A)  Shareware. 
(B)  Dialers. 
(C)  Hijackers.  
(D)  Spywares. 
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NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE 
 
16. O termo assoreamento é utilizado para denominar o(a) 
(A) presença de substâncias tóxicas em um corpo d’água, provocando danos à fauna e à flora. 
(B) acúmulo de substâncias minerais ou orgânicas em um corpo d’água, provocando a redução de sua 

profundidade e de seu volume útil. 
(C) presença de substâncias tóxicas em um corpo d’água, provocando danos à saúde humana. 
(D) acúmulo de substâncias minerais ou orgânicas em um corpo d’água, provocando turbidez nas 

águas. 
 
17. Analise as afirmativas abaixo: 
I.  A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 
partícipes do mesmo crime ambiental. 
II.  A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas 
junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação.  
III. A proibição de contratar com o Poder Público é considerada pena restritiva de direitos da pessoa 
jurídica. 
 
- Com base na Lei de Crimes Ambientais, as afirmativas verdadeiras são 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 
18. Com relação ao procedimento administrativo de Licenciamento Ambiental, é correto afirmar que  
(A) compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizadas ou desenvolvidas em terras 
indígenas. 

(B) o IBAMA não poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional. 

(C) compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental de bases ou 
empreendimentos militares localizados em seu território. 

(D) a Licença Prévia autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. 

 
19. Com base na Política Nacional de Recursos Hídricos, analise os seguintes usos desses recursos. 
I.  Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, 
inclusive abastecimento público. 
II.  Lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos em corpo de água, com o fim de diluição, 
transporte ou disposição final. 
III. Satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. 
 
- Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos dos usos de recursos hídricos listados nas 
alternativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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20. Com relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), é correto afirmar que  
(A) o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão superior do SISNAMA que tem a 

função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. 

(B) compete ao IBAMA, órgão executor do SISNAMA, estabelecer normas, critérios e padrões relativos 
ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 
recursos ambientais. 

(C) o Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão executor do SISNAMA que tem a finalidade de 
executar e fazer executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para 
o meio ambiente. 

(D) compete ao CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, decidir, como última instância 
administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades 
impostas pela IBAMA. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. As lesões encefálicas adquiridas (LEA) no adulto correspondem a qualquer doença que acomete o 
SNC, em particular, o encéfalo, e que não seja de origem degenerativa. Sobre os objetivos gerais do 
tratamento fisioterapêutico na LEA, é incorreto afirmar:  
(A) trabalha-se para melhorar a mobilidade. 
(B) busca-se melhorar o controle postural/equilíbrio.  
(C) procura-se estimular capacidades perceptocognitivas.  
(D) deve-se desencorajar o uso do membro superior hemiplégico (MSH). 
 
22. A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea é a tradução do termo TENS, que provém da língua 
inglesa “Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation”. Ela consiste na aplicação de eletrodos sobre a 
pele intacta, com o objetivo de estimular as fibras nervosas grossas (sensoriais) mielinizadas que 
possuem condução mais rápida. Quando descrevemos um sistema especial de modulação de uma 
frequência mais elevada para outra mais baixa a fim de diminuir a impedância cutânea e tornar os 
estímulos mais eficazes e confortáveis, estamos diante do TENS  
(A) Burst. 
(B) Acupuntura. 
(C) Convencional. 
(D) Breve intenso. 
 
23. O fisioterapeuta, até pouco tempo atrás, apresentava pouco destaque profissional na atenção 
primária à saúde. Os currículos dos cursos de fisioterapia existentes no Brasil enfatizavam a ação 
curativa, valorizando pouco o modelo assistencial vigente e dificultando a inserção do fisioterapeuta na 
Saúde Pública. Atualmente, contudo, a formação do fisioterapeuta deve objetivar a capacitação para 
atuar nos níveis de promoção, prevenção, preservação e recuperação da saúde do ser humano. Sobre 
a atuação do fisioterapeuta no PSF (Programa Saúde da Família), é correto   
(A) realizar atendimentos domiciliares a pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou 

degenerativas e a pacientes acamados ou impossibilitados, impedindo o encaminhando a serviços 
de maior complexidade.  

(B) prescrever  atividades físicas, principalmente exercícios aeróbicos e isocinéticos a portadores de 
patologias específicas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus, Tuberculose e 
Hanseníase, a fim de prevenir e evitar complicações decorrentes desses males. 

(C) realizar condicionamento físico, exercícios de relaxamento, aplicação de ondas curtas e orientações 
de como a gestante deve proceder no pré-natal, devido às modificações gravídicas locais e gerais, e 
também atuar no pré e no pós-parto, para que ela possa retornar às suas atividades normalmente. 

(D) executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto e idoso, intervindo na prevenção por meio da atenção primária e também em nível 
secundário e terciário de saúde, realizando procedimentos tais como cinesioterapia, mobilização de 
secreções em pneumopatas, tratamento de pacientes com AVE, tratamento de pacientes 
cardiopatas, uso de recursos terapêuticos manuais e eletroterapia. 
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24. Muitas pessoas correm a vida inteira e pensam que, quando se tornarem idosos, será o momento 
de ficar sentado no sofá. Mas estudos indicam outro caminho a seguir. O exercício físico para pessoas 
com mais de 60 anos, além de fazer bem para o corpo, ajuda a mente, melhorando a memória e o 
raciocínio. Dentre as patologias que acometem o idoso, a osteoporose merece destaque, pois o 
indivíduo apresenta uma massa óssea mais baixa do que seria esperado, segundo critérios 
estabelecidos para sua idade e sexo, e um risco aumentado de fraturas. Essa patologia ocorre 
predominantemente em mulheres após a menopausa e, em números menos expressivos, em homens 
idosos. Sobre a osteoporose é correto afirmar que 
(A)  a menopausa precoce ou a salpingectomia associadas à historia familiar positiva, nutrição rica em 

cálcio e em proteína animal, baixo teor de fosfato, alta ingestão de café e multiparidades associadas 
à vida sedentária podem intensificar a osteoporose.         

(B) o grupo étnico oriental, especialmente as mulheres que apresentam menopausa tardia, quando 
associado à anexectomia em presença de história familiar positiva, nutrição rica em cálcio e em 
proteína animal, baixo teor de fosfato e baixa ingestão de café é o grupo mais acometido pela 
osteoporose. 

(C) o exercício físico, especialmente a cinesioterapia resistida, desempenha uma importância 
fundamental no tratamento da osteoporose, destacando-se os benefícios cardíaco, respiratório, 
muscular e ósseo e contribuindo para a melhora da qualidade de vida das pessoas. 

(D) São fatores de risco o grupo étnico africano, menopausa tardia, histerectomia precoce, má nutrição, 
baixa ingestão de café e carência de proteína animal.  

 
25. Na área de saúde reprodutiva em geral, e especialmente na área da saúde da mulher e da criança, 
o nascimento tem merecido atenção particular de usuários, provedores, gestores e dos responsáveis 
pela definição de politicas públicas. A cinesioterapia é largamente utilizada durante a gestação, mas, 
para prescrevê-la, o fisioterapeuta necessita conhecer a fisiologia e a fisiopatologia relacionadas à 
gravidez. É contraindicação absoluta para a prática de cinesioterapia na gestação: 
(A) tabagismo. 
(B) limitações ortopédicas.  
(C) Lombalgia, dorsalgia e obesidade mórbida. 
(D) placenta prévia após 26 semanas de gestação.  
 
26. A luz emitida acima de 750nm entra no campo de impossível visualização e, portanto, é chamada 
de espectro infravermelho (IV). O IV é um recurso terapêutico utilizado na fisioterapia, especialmente no 
atendimento às algias da coluna vertebral. Sobre o IV, é incorreto afirmar que 
(A) sua penetração atinge de 5mm a 10mm, produzindo efeitos locais e gerais. 
(B) no espectro eletromagnético, situa-se entre a luz visível e o ultrassom. 
(C) apresenta diferentes comprimentos de onda que variam de 770 nm a 10.000 nm, sendo 

consideradas terapêuticas aquelas situadas próximas a 1000 nm. 
(D) por ser radiante, não se faz necessário o contato direto entre o equipamento e a região do corpo 

considerada, pois os raios IV atravessam o ar até serem absorvidos por um determinado material ou 
tecido. 

 
27. O Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) é utilizado com o objetivo de avaliar a capacidade 
funcional, principalmente durante a avaliação de pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos, 
adultos e crianças. É contraindicação absoluta para seu uso: 
(A) infarto agudo do miocárdio recente. 
(B) pressão arterial sistólica acima de 180mmHg.  
(C) pressão arterial diastólica acima de 100mmHg. 
(D) frequência cardíaca de repouso acima de 120bpm.  
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28. A síndrome dolorosa miofascial é um quadro de dor muscular, geralmente de forte intensidade, com 
padrão especifico de irradiação acompanhada ou não de alterações de sensibilidade que resultam em 
diminuição da amplitude de movimento articular e redução da capacidade funcional de um segmento 
corpóreo ou até mesmo do individuo como um todo. Dentre os objetivos da fisioterapia no tratamento 
desta síndrome, é incorreto afirmar que 
(A) busca-se o alívio da dor e a prevenção de recidivas. 
(B) deseja-se estabelecer evento que estimule o ciclo dor-contração-dor, visando à inibição muscular. 
(C) aplicam-se meios físicos como TENS, US, cinesioterapia e recursos terapêuticos manuais. 
(D) procura-se a recuperação funcional e estrutural dos músculos acometidos, enfatizando a 

cinesioterapia, a conscientização corpóreae as orientações posturais e ergonômicas.  
 
29. A Desobstrução Rinofaríngea Retrógrada (DRR) é uma técnica de inspiração forçada muito 
realizada em crianças, destinada à desobstrução das vias nasofaríngeas. O aumento da velocidade do 
fluxo do ar inspirado proporcionado por uma inspiração com velocidade alta nas fossas nasais tem 
como efeito a 
(A) desinsuflação obtida por uma expiração prolongada em nível de volume residual. 
(B) interação gás-líquido, cujo efeito é a promoção de uma ação de cisalhamento nas vias aéreas 

distais, facilitando-se, assim, a mobilidade das secreções. 
(C) desobstrução da cavidade nasal, eliminando-se as secreções acumuladas no nariz pelo efeito de 

interação gás-líquido. 
(D) alternância compressão-expansão-compressão pulmonar, associada aos movimentos respiratórios 

que impulsionam unidirecionalmente os fluidos alveolares. 
 
30. Provavelmente o ultrassom (US) é o recurso físico que mais identifica o ato da fisioterapia 
ambulatorial. Graças ao conhecimento dos seus efeitos físicos, esse recurso tem ultrapassado as 
indicações do tecido músculo esquelético. Sobre o US, é correto afirmar que 
(A) a refletividade depende da impedância acústica dos diferentes meios. Se a diferença é grande, 

como acontece entre o ar e a pele, a proporção de US refletida é baixa. 
(B) o US oferece uma relação direta entre frequência e penetração tecidual; assim, a frequência de 

1MHz está indicada para tecidos mais superficiais e 3MHz para tecidos mais profundos. 
(C) o método contínuo caracteriza-se pelo maior atrito e maior efeito térmico gerado no local. O modo 

pulsado confere a possibilidade de onda fracionada e, assim, ameniza o efeito térmico característico 
do ultrassom. 

(D) pelas suas propriedades físicas, os tecidos corporais apresentam distintos coeficientes de absorção 
de energia ultrassônica em efeito térmico; por exemplo, os tecidos ricos em colágeno são os que 
menos absorvem o feixe de ultrassom, ao contrário dos músculos e do sangue, que têm elevado 
índice de água. 

 
 

 
 







