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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS - DATA: 09/06/2013 
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - A marcha miopática e a pseudohipertrofia de panturrilha está presente na: 
a) Poliomielite.     c) Distrofia de Duchenne. 
b) Síndrome de Turner.    d) Paralisia Cerebral. 
 
12 - Ao se avaliar um paciente constatou-se os testes de McMurray e Compressivo de Apley positivos e 
dor a palpação na interlinha medial. Neste caso, pode-se suspeitar de: 
a) Ruptura do ligamento cruzado anterior.  c) Ruptura do menisco medial e ligamento colateral lateral. 
b) Ruptura do ligamento colateral lateral.  d) Ruptura do menisco medial. 
 
13 - Na prática, a força muscular poderá ser testada ao se solicitar ao examinado que realize um 
determinado movimento. Após análise verificou-se a presença de grau 2 de força, que significa: 
a) Movimento ativo normal. 
b) Ausência de contração muscular (paralisia). 
c) Movimento ativo contra a ação da gravidade. 
d) Contração muscular com deslocamento de segmento, desde que eliminada a ação da gravidade. 
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14 - As manobras de Mingazzini e Raimiste são utilizadas para avaliar: 
a) Coordenação. 
b) Motilidade voluntária. 
c) Equilíbrio. 
d) Marcha. 
 
15 - Na Paralisia Cerebral é correto afirmar que topograficamente ela é classificada em: 
a) Hipotônica, hipertônica e mista. 
b) Espástica, atetóide e quadriplégica. 
c) Diplégica, hemiplégica e quadriplégica. 
d) Atáxica, atetóide e espástica. 
 
16 - Quando a postura está equilibrada é correto afirmar que: 
a) O ângulo sacral é de 37º. 
b) A vértebra L3 é a mais anteriorizada. 
c) O plano escapular e das nádegas podem estar desalinhados. 
d) Aumento da curvatura lombar. 
 
17 - As manobras de higiene brônquica objetivam a mobilização e eliminação de secreções 
pulmonares. Essas manobras incluem, EXCETO: 
a) Pressão positiva intermitente. 
b) Pressão torácica. 
c) Drenagem postural. 
d) Tapotagem. 
 
18 - Com relação a espirometria é INCORRETO afirmar: 
a) Designa uma técnica de medida de entrada e saída de ar dos pulmões. 
b) Utiliza-se de registros gráficos do ar. 
c) É utilizada para detectar ou confirmar disfunções pulmonares obstrutivas e restritivas. 
d) Fornece somente os valores dos volumes pulmonares. 
 
19 - Assinale a alternativa que melhor define o termo Ergonomia: 
a) Conjunto de ciências e tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu 
trabalho. 
b) O conceito fundamental é adaptar o homem ao trabalho e não as condições de trabalho ao homem. 
c) Trata-se de estudar e adotar formas de orientar o trabalhador a melhorar o serviço. 
d) Trata-se de planejar o sistema de trabalho em atividades fisicamente pesadas. 
 
20 - Com a corrente galvânica, podemos conseguir os seguintes efeitos, EXCETO: 
a) Ação analgésica. 
b) Ação anti-inflamatória. 
c) Endosmose. 
d) Vasoconstrição. 
 
21 - Teste muito eficaz para auxiliar no diagnóstico de Lombociatalgia: 
a) Oppenhein.     c) Patrick. 
b) Grind.     d) Lasegue. 
 
22 - A sensibilidade do dermatoma de L5 é referida: 
a) Na face medial da perna. 
b) Na face anterior da coxa. 
c) Na face lateral da perna e dorso do pé. 
d) No maléolo lateral e face lateral da superfície plantar do pé. 
 
23 - Um paciente com diagnóstico de Enfisema Pulmonar deve apresentar: 
a) Aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das suas paredes. 
b) Produção excessiva de muco na árvore brônquica. 
c) Responsividade aumentada das vias aéreas a vários estímulos e estreitamento amplamente disseminado dessas 
vias. 
d) Espessamento do interstício da parede alveolar. 
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24 - Assinale a alternativa que corresponde respectivamente a uma doença de caráter restritivo e 
obstrutivo: 
a) Enfisema e Bronquite. 
b) Pneumotórax e Bronquite. 
c) Asma e Pneumonia. 
d) Derrame Pleural e Edema Pulmonar. 
 
25 - Um paciente apresenta teste de Phalen positivo, parestesia e dor. Esses sinais clínicos são 
característicos de: 
a) Fribromialgia. 
b) Contratura de Dupuytren. 
c) Síndrome do Túnel do carpo. 
d) Doença de DeQuervain. 
 
26 - Paciente com lesão músculo esquelética (entorse de tornozelo) necessita de uma intervenção 
fisioterápica que contemple vasoconstrição para reduzir dor e edema. Ele deverá ser submetido à: 
a) Iontoforese. 
b) Crioterapia. 
c) TENS. 
d) Banho de parafina. 
 
27 - São sinais clínicos característicos da Doença de Parkinson, EXCETO: 
a) Tremor senil. 
b) Bradicinesia. 
c) Perda dos reflexos posturais. 
d) Rigidez. 
 
28 - Tipo de incentivador respiratório de carga pressórica alinear: 
a) Respiron. 
b) Threshold. 
c) EPAP. 
d) CPAP. 
 
29 - Sobre a Síndrome de Guillain Barré assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É caracterizada por déficit motor geralmente ascendente, de instalação aguda. 
b) A arreflexia é um sinal precoce, antes que a fraqueza se torne importante. 
c) O déficit de força muscular é assimétrico, inicia-se nos membros superiores e geralmente envolve os membros 
inferiores. 
d) Parestesias são geralmente o primeiro sinal e os membros inferiores são os mais acometidos. 
 
30 - Avaliando a marcha de um paciente, percebe-se que este caminha traçando com o membro 
inferior um semicírculo ou circundução. Este paciente apresenta marcha: 
a) Espástica.     c) Atáxica. 
b) Talonante.     d) Coréica. 
 
31 - O fisioterapeuta dispõe de um número diversificado de equipamentos no mercado. A estimulação 
elétrica transcutânea é mais adequada para o tratamento de: 
a) Imobilização e úlceras de pressão. 
b) Espasticidade e analgesia. 
c) Processos dolorosos agudos e crônicos. 
d) Hipertrofia muscular e útero gravídico. 
 
32 - Sobre a fisiologia linfática, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os vasos linfáticos desembocam em expansões dilatadas denominadas linfonodos. 
b) O sistema linfático compreende os órgãos que coletam e drenam o plasma e a linfa para a circulação sanguínea e 
demais órgãos linfoides. 
c) A linfa é um líquido incolor presente nos espaços intersticiais, resultante das trocas entre o sangue dos capilares e 
os tecidos. 
d) Os linfonodos são estruturas pequenas, ovaladas, constituídas por tecido linfóide que filtram a linfa e auxiliam na 
defesa do organismo. 
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33 - O sistema nervoso central é formado pelo: 
a) Tronco encefálico e cerebelo. 
b) Cérebro e cerebelo. 
c) Encéfalo e Medula espinhal. 
d) Nervos e gânglios. 
 
34 - Paciente queixa-se de dor, parestesias, formigamentos de extremidade. Na avaliação evidenciou-
se o Teste de Roos positivo que é indicativo de: 
a) Ruptura do manguito rotador. 
b) Síndrome do impacto. 
c) Tendinite do supraespinhal. 
d) Síndrome do desfiladeiro torácico. 
 
35 - Sobre os movimentos coreicos está incorreto afirmar que: 
a) São movimentos sem finalidade aparente, desordenados e irregulares. 
b) São movimentos bruscos, breves e arrítmicos. 
c) Localizam-se predominantemente nas articulações proximais dos membros. 
d) Geralmente apresentam grande amplitude. 
 
36 - O processo de reparo tecidual, que é comum a todos os tipos de tecidos do organismo, pode ser 
dividido em três fases. Assinale a alternativa que corresponde à ordem correta dessas fases: 
a) Inflamação, proliferação e remodelagem. 
b) Remodelagem, proliferação e inflamação. 
c) Hemorrágica, remodelagem e proliferação. 
d) Hemorrágica, inflamação e remodelagem. 
 
37 - O sistema nervoso recebe informações de uma ampla variedade de receptores. Os receptores que 
tem papel na percepção do toque profundo e da vibração são denominados: 
a) Corpúsculo de Paccini. 
b) Corpúsculo de Ruffini. 
c) Corpúsculo de Meissner. 
d) Corpúsculo de Krause. 
 
38 - A Bradicinesia é um sinal clínico comum em pacientes com Mal de Parkinson. Este sinal se 
caracteriza por: 
a) Passos curtos, com os pés arrastando. 
b) Movimentos rápidos e abruptos. 
c) Movimento involuntário anormal associado a espasmos. 
d) Lentidão ou redução dos movimentos. 
 
39 - Sobre a fisiologia da dor está incorreto afirmar: 
a) Os tipos de receptores sensitivos responsáveis pela detecção dos estímulos dolorosos, os nociceptores são 
principalmente terminações nervosas livres. 
b) Os mediadores químicos da dor são as bradicininas, a substância P, histaminas e prostaglandinas. 
c) As fibras mielinizadas de pequeno diâmetro conduzem as sensações dolorosas bem definidas e claramente 
perceptíveis a chamada dor crônica ou lenta. 
d) As fibras não-mielinizadas de pequeno diâmetro estão comumente associadas à sensações de dor de duração 
mais prolongada, latejante ou de queimação. 
 
40 - São consideradas contra-indicações para o aquecimento superficial, EXCETO: 
a) Falta de sensibilidade térmica por parte do paciente. 
b) Espasmo muscular. 
c) Áreas de sangramento ou feridas abertas. 
d) Circulação comprometida. 
 
41 - O meio de produção de calor sobre os tecidos do paciente, quando usamos as radiações 
infravermelhas são: 
a) Absorção e reflexão. 
b) Condução e irradiação. 
c) Refração e convecção. 
d) Absorção e impedância. 
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42 - Com base nos efeitos terapêuticos da Diatermia por Ondas Curtas está incorreto afirmar que: 
a) Aumenta o fluxo sanguíneo. 
b) Ajuda na resolução da inflamação. 
c) Minimiza a extensibilidade do tecido colagenoso profundo. 
d) Alivia as dores e espasmos musculares profundo. 
 
43 - Equipamento respiratório portátil utilizado nas obstruções importantes para provocar a liberação 
e fluidificação da secreção, eliminando-as dos brônquios. Trata-se do: 
a) Inflex. 
b) Flutter. 
c) Respiron. 
d) Voldyne. 
 
44 - O sinal de Homan é um sinal clínico de desconforto ou dor na panturrilha após dorsiflexão passiva 
do pé. Este sinal é indicativo de: 
a) Cor Pulmonale. 
b) Edema pulmonar. 
c) Embolia pulmonar. 
d) Trombose venosa profunda. 
 
45 - Não se beneficiam com a terapia broncodilatadora os pacientes portadores de: 
a) Enfisema. 
b) Bronquite crônica. 
c) Asma brônquica. 
d) Broncoespasmo. 
 
46 - Modalidade terapêutica de grande valor destinada aos operários, que tem por objetivo promover a 
saúde e a qualidade de vida no local de trabalho: 
a) Massoterapia. 
b) Hidroginástica. 
c) Ginástica Laboral. 
d) Ergonomia. 
 
47 - Uma fraqueza ou paralisia do tríceps sural, associado a um músculo flexor longo e forte dos 
dedos, ou uma fraqueza e paralisia do tibial anterior, associada a um músculo fibular forte, são 
desequilíbrios que mais frequentemente determinam um pé: 
a) Chato. 
b) Cavo. 
c) Plano. 
d) Valgo. 
 
48 - O cerebelo possui representações motoras e sensitivas completas no corpo. O principal distúrbio 
que se manifesta em lesões cerebelares é: 
a) Incapacidade para regular movimentos. 
b) Hiperreflexia. 
c) Espasticidade. 
d) Sinal de Babinski. 
 
49 - Quais músculos estão envolvidos na extensão do ombro? 
a) Grande dorsal e Coracobraquial. 
b) Subescapular e Peitoral menor. 
c) Redondo maior e Supra-espinhal. 
d) Grande dorsal e Redondo maior. 
 
50 - O exercício em água aquecida é uma modalidade de tratamento para uma grande variedade de 
patologias. Qual das modificações fisiológicas relacionadas abaixo não ocorre durante a imersão de um 
corpo em água aquecida? 
a) Aumento da frequência respiratória e cardíaca. 
b) Aumento da sensibilidade nos terminais nervosos. 
c) Relaxamento muscular geral. 
d) Diminuição da pressão sanguínea. 
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51 - Com base nos aspectos biofísicos do Ultra-Som, o que significa Impedância acústica: 
a) Ocorre quando uma onda sonora emitida volta ao meio de origem, conservando sua frequência e velocidade. 
b) É caracterizada pela capacidade de retenção da energia acústica do meio exposto as ondas ultra-sônicas. 
c) Ocorre quando uma onda emitida passa para outro meio (interface diferente) e desvia sua direção. 
d) Pode ser caracterizada pela resistência oferecida pelos tecidos à passagem das ondas ultra-sonoras. 
 
52 - Sobre a Síndrome de Down assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Esta síndrome é acompanhada por graus variáveis de deficiência mental. É identificada por uma anormalidade 
cromossômica no par 21. 
b) Mosaicismo, Translocação e Dissomia simples são os mecanismos que podem levar a síndrome de Down. 
c) O diagnóstico pré-natal pode ser feito através de várias técnicas, entre elas: amniocentese, amostra de vilocorial 
e exames do cariótipo. 
d) Apresentam como características físicas: prega palmar única, sinófris, hiperflexibilidade, mãos e pés pequenos. 
 
53 - De acordo com os sinais clínicos a Paralisia cerebral que apresenta as características da lesão do 
primeiro neurônio motor (hiperreflexia, fraqueza muscular, padrões motores anormais, diminuição da 
destreza) é: 
a) PC hipotônica. 
b) PC espástica. 
c) PC atáxica. 
d) PC atetósica. 
 
54 - Sobre a Síndrome de Brown-Séquard assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorre a partir da hemissecção da médula espinhal, sendo tipicamente causada por feridas cortantes (facadas). 
b) No lado ipsolateral da lesão, há perda da sensibilidade no segmento do dermatomo correspondente ao nível da 
lesão. 
c) No lado contralateral da lesão, a lesão aos tratos espinotalâmicos resulta na perda das sensações de dor e 
temperatura. 
d) Propriocepção, cinestesia e sensações vibratórias são geralmente preservadas neste tipo de lesão. 
 
55 - Leito de reclinação de Denis Browne, Arnés de Kalibis e Colete de Milwalkee são tipos de órteses 
para o tratamento de: 
a) Escoliose. 
b) Lordose. 
c) Hérnia de disco. 
d) Cifose. 
 
56 - Existem predominantemente três tipos de lesão das fibras nervosas, a definição correta para 
neurotmese é: 
a) Não existe perda de continuidade axonal entre o neurônio e o músculo. 
b) Lesão que acomete os axônios do nervo e da bainha de mielina. 
c) Estado anormal, em geral degenerativo, que afeta o sistema nervoso. 
d) Há completa interrupção do nervo, com perda da continuidade anatômica do tecido conjuntivo. 
 
57 - O V par craniano o Nervo Trigêmio é responsável pela inervação dos: 
a) Músculos da mímica facial. 
b) Músculos da mastigação. 
c) Músculo estilofaríngeo. 
d) Músculos da faringe e da laringe. 
 
58 - Paciente relata que sofreu um acidente automobilístico no qual teve lesão do nervo mediano, 
como consequência:  
a) Ocorre perda da oponência do polegar com perda da capacidade de pinça na mão, há também perda da 
pronação. 
b) Ocorre perda da capacidade de abduzir os dedos e de fletir o terceiro e quarto dedo. 
c) Leva a mão a uma posição em garra, com hiperextensão das metacarpofalangeanas e flexão das 
interfalangeanas. 
d) A mão fica pêndula. 
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59 - Os volumes e capacidades pulmonares são, em sua grande parte, medido através da espirometria. 
O volume máximo que pode ser inspirado após uma expiração normal corresponde à: 
a) Capacidade vital. 
b) Volume residual. 
c) Capacidade inspiratória. 
d) Volume de reserva inspiratório. 
 
60 - Sobre os princípios físicos do Laser de baixa intensidade, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É uma modalidade terapêutica atérmica. 
b) A energia é fornecida em miliwatts. 
c) Monocromaticidade, colimação e coerência são características da radiação Laser. 
d) Estimulação da cicatrização dos ferimentos, alívio da dor e tratamento de distúrbios artríticos são indicações para 
aplicação clínica do Laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 
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