
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 10
Raciocínio Lógico 05
Sistema Único de Saúde-SUS 05
Conhecimentos Específicos 20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final.

2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que 
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à 
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 

Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo 
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, 
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível 
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que: 
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como 

rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha 

de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua 

Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”

Fisioterapeuta

Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Prefeitura Municipal de Japeri
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LINGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1
O texto acima mostra:

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2
A ideia de traição no relacionamento está expressa nos 
seguintes versos:

(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair 

mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não 

podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/Depois”

QUESTÃO 3
O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica 
clara nos versos:

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não 

podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão” 
(E) “Não me deu as resposta/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da 
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música 
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o 
que está em negrito é:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos 
como tantos casais”

(B)  “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também” 
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5
No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro 
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.
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QUESTÃO 6
A frase em que ocorre oração subordinada substantiva 
subjetiva é:

(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem 
presentes.

(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7
Indique o conjunto de palavras escritas 
INCORRETAMENTE:

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver
(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.

php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9
“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10
Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o 
aposto.

(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes. 
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é 

difícil.

RACIOCINIO LOGICO  

QUESTÃO  11
O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi 
celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia 
do trabalho, 1° de maio de 2005, foi comemorado num 
dia de:

(A) domingo;
(B) segunda-feira;
(C) terça-feira;
(D) quarta-feira;
(E)  quinta-feira. 
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QUESTÃO 12
Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana 
no colégio. Em uma das provas eles devem realizar 
movimentos determinados numa ficha que deve ser 
sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma 
estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na 
ficha sorteada estão as seguintes instruções:

-  Participante 1: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.

-  Participante 2: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros 
na direção Norte e pare. 

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então 
a distância exata entre eles no final da prova é:

(A) 22 metros;
(B) 25 metros;
(C) 27 metros;
(D) 29 metros;
(E)  31 metros.

QUESTÃO 13
A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com 
certeza mariana é minha:

(A) sobrinha;
(B) tia;
(C) sobrinha;
(D) irmã;
(E)  filha.

QUESTÃO 14
Observe a sequência abaixo conhecida como sequência 
de Fibonacci. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo 
dessa sequência é:

(A) 47.
(B) 51.
(C) 53.
(D) 55.
(E)  59.

QUESTÃO 15
Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus 
carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André 
abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e 
Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril 
de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a 
abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E)  01 de junho.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
regulando as ações, a organização e o funcionamento dos 
serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei: 

(A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para prevenção e 
diagnóstico;

(C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar 
e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos, bem como em outros espaços 
como domiciliar;

(E) A participação da comunidade na gestão do SUS e 
nas transferências intragovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

QUESTÃO 17
Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS 
são depositados em conta especial:

(A) O FGTS;
(B) Os Fundos de Saúde;
(C) PIS;
(D) Os Fundos de renda fixa;
(E) Os Fundos de pensão.     
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QUESTÃO 18
Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do 
SUS são:

(A) A universalidade, a equidade e a integralização da 
atenção;

(B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
(C) A integralização da atenção, a simplicidade e 

comparação;
(D) A regionalização, a equidade e o controle social;
(E) A descentralização, a regionalização e hierarquização 

do sistema.

QUESTÃO 19
Marque a opção correta. O compromisso firmado 
entre os gestores do SUS em relação às prioridades 
que apresentam impacto sobre a saúde da população 
brasileira denomina-se: 

(A) Estratégia da saúde;
(B) Pacto pela vida;
(C) Estratégia da família;
(D) Pacto dos desafios;
(E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos 
objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

(A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo 
a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador;

(B) Formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde;

(C) A execução de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 
com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência 
integral à sua saúde;

(D) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção 
básica à atenção especializada, nos vários níveis 
de complexidade do sistema, incluindo assistência 
farmacêutica

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Disfunção no drive respiratório caracteriza-se por 
hipoventilação e/ou hiperventilação exagerada, 
independentemente da mecânica respiratória. Desta 
forma, marque a alternativa que contém apenas causas de 
diminuição de drive respiratório.

(A) Uso de doses excessivas de barbitúricos e opiáceos e 
ansiedade.

(B) Acidose metabólica e alcalose metabólica.
(C) Lesões estruturais do centro respiratório e ansiedade.
(D) Acidose respiratória e lesões estruturais do centro 

respiratório.
(E) Uso de doses excessivas de barbitúricos e alcalose 

metabólica.

QUESTÃO 22 
Qual patologia pode ser definida como uma doença crônica 
das vias aéreas caracterizada por: obstrução ao fluxo aéreo 
parcial ou totalmente reversível; doença inflamatória 
com participação importante de mastócitos e eosinófilos; 
hiper- responsividade brônquica; manifestações clínicas 
recorrentes (sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse)?

(A) Crise de asma aguda.
(B) Tromboembolismo agudo.
(C) Hipertensão pulmonar.
(D) Edema agudo de pulmão.
(E) Pneumonia nosocomial.

QUESTÃO 23 
Define-se por pneumotórax a presença de ar no espaço 
pleural. Podendo ser espontâneo primário, espontâneo 
secundário ou iatrogênico. Deste modo marque a 
alternativa em que contém apenas aspectos clínicos de 
pneumotórax espontâneo secundário.

(A) Geralmente unilateral (98% das vezes) com discreta 
preferência pelo lado direito; Dor pleurítica ipsilateral 
de início súbito e dispnéia.

(B) Dispnéia muito mais intensa que o tamanho do 
pneumotórax; Relacionado a DPOC e pneumocistose 
em pacientes com Aids; Risco de fístula aérea ainda 
maior.

(C) Geralmente inicia-se quando o paciente está em 
repouso, havendo nítida relação com hábito de fumar.

(D) Dor pleurítica ipsilateral de início súbito; Manifestações 
sistêmicas, como inapetência e adinamia.

(E) Diminuição da excursão torácica no lado afetado; 
Diminuição/abolição do murmúrio vesicular no lado 
afetado.
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QUESTÃO 24 
Qual dos itens abaixo define da forma CORRETA 
fraqueza muscular respiratória:

(A) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida 
como pressão inspiratória inferior a -20 cm H2O. Não 
é reversível com o repouso.

(B) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida 
como pressão inspiratória inferior a -10 cm H2O. Não 
é reversível com o repouso.

(C) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida 
como pressão inspiratória inferior a -20 cm H2O. É 
reversível com o repouso de 24 horas.

(D) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida 
como pressão expiratória inferior a -20 cm H2O. Não 
é reversível com o repouso.

(E) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida 
como pressão inspiratória superior a -20 cm H2O. É 
reversível com o repouso de 24 horas.

QUESTÃO 25 
A fisioterapia é hoje parte integrante dos cuidados a 
pacientes internados em UTI, tendo importante papel na 
prevenção de complicações pulmonares. Desta forma 
marque a alternativa que corresponde à técnica que tem 
como base posicionamentos relacionado à anatomia 
brônquica e à ação da gravidade que facilitam a drenagem 
do muco para as vias aéreas distais com o objetivo de 
melhorar a capacidade residual funcional.

(A) Posicionamento.
(B) Percussão e vibração.
(C) Drenagem postural.
(D) Exercícios respiratórios.
(E) Aspiração traqueal.

QUESTÃO 26 
O assoalho pélvico é formado por músculos, ligamentos 
e fáscias, que tem como objetivo sustentar os órgãos 
internos, principalmente o útero, a bexiga e o reto. Diante 
desta afirmativa marque a opção que corresponde apenas 
à musculatura profunda do assoalho pélvico.

(A) Pubococcígeo e iliococcígeo.
(B) Isquiocavernoso e esfíncter da uretra.
(C) Esfíncter do ânus e isquiococcígeo.
(D) Bulbocavernoso e transverso profundo do períneo.
(E) Transverso superficial do períneo.

QUESTÃO 27 
Um dos aspectos mais importantes da vida intra- uterina é o 
intercâmbio eficaz entre os produtos nutritivos e metabólicos 
do feto e da mãe. É útil ver o processo como constituído 
de um compartimento fetoplacentário desprovido de certas 
atividades esteridogênicas, o qual utiliza o compartimento 
materno como fonte de substâncias básicas para a produção 
de esteroides. Diante do exposto marque a alternativa que 
corresponde à ação da progesterona.

(A) Retenção hídrica que pode associar-se à ação 
compensatória de retenção de sódio e ativação do 
sistema renina-angiotensina-aldoesterona.

(B) Redução da tonicidade da musculatura lisa em órgãos 
maternos, levando as alterações no estômago, cólon, 
bexiga ureteres e vasos sanguíneos.

(C) Aumento da camada intermediária da mucosa vaginal, 
glicogênio e flora Doederlein.

(D) Flexibilidade das articulações pélvicas.
(E) Homeostase do cálcio no sistema musculo-esquelético.

QUESTÃO 28 
Existem padrões reconhecidos de lesão medular 
incompleta que tendem a apresentar clinicamente as 
combinações de síndromes em vez de danos isolados. 
Os sinais e sintomas são relacionados com as regiões 
anatômicas afetadas na medula espinhal. Clinicamente, 
as lesões incompletas são denominadas síndrome ou 
lesão. Sendo assim marque a alternativa que caracteriza 
clinicamente a Síndrome de Brown- Séquard.

(A) Ocorre perda motora completa inferiormente à lesão, e 
perda da sensibilidade dolorosa e térmica. Essa síndrome 
pode surgir por embolia da artéria espinhal anterior.

(B) Os membros superiores são afetados mais 
profundamente que os inferiores, e essa condição é 
típica em pacientes idosos com espondilose cervical. 
Sobrevém atrofia flácida dos membros superiores, 
devido às lesões dos neurônios motores inferiores, 
ocasionados por lesão de neurônios motores superiores.

(C) Produz paralisia flácida, porque a lesão de 
nervos periféricos nesse nível da coluna vertebral 
normalmente envolve vários níveis, com interrupção 
variável da raiz sacral.

(D) É uma lesão hemimedular sagital, com paralisia 
ipsilateral e interrupção da coluna posterior, com dor 
e perda da sensibilidade térmica contralaterais. A dor 
e a sensibilidade térmica relativamente normais no 
lado ipsilateral são devidas ao tracto espinotalâmico 
que cruza para o lado oposto na medula espinhal.

(E) Essa afecção rara produz danos nas colunas posteriores 
(sensibilidade para o toque leve, propriocepção e 
vibração), com preservação da função motora e das 
vias da dor e da temperatura. No entanto, o paciente 
apresenta ataxia profunda decorrente da perda de 
propriocepção.
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QUESTÃO 29 
A amniocentese trata-se de uma das mais antigas técnicas 
de propedêutica fetal, pois permite o estudo macroscópico 
e laboratorial do líquido amniótico. Pode ser realizada a 
partia da 14ª semana de gestação, utilizando-se agulha 
fina (calibre 6-7) sempre monitorizada pelo ultra-som. 
Marque a alternativa que não corresponde à indicação da 
amniocentese.

(A) Avaliação da maturidade fetal.
(B) Estudo da isoimunização pelo fator Rh.
(C) Esvaziamento do poliidrâmio.
(D) Cordocentese.
(E) Diagnóstico morfológico fetal.

QUESTÃO 30  
Os reflexos neonatais são reações que podem ser 
reproduzidas prontamente após um estímulo particular. 
Os reflexos neonatais devem ser encarados com certa 
cautela. Eles estão presentes mesmo em bebês com 
grave anomalia de cérebro ou mesmo na ausência do 
córtex como no anencefálico. Marque a alternativa que 
corresponde à Reação de Rooting.

(A) O bebê é colocado em dorsal e apoiado atrás do tórax 
e cabeça; permite-se uma queda da cabeça de 110°. A 
reação é abdução dos ombros em membros superiores, 
extensão dos cotovelos seguida pela “abraço”. Os 
membros inferiores também se distendem e em 
seguida flexionam.

(B) É uma postura vista frequentemente em bebês 
normais entre 2 e 5 meses. A cabeça é virada para o 
lado, o membro superior e o inferior daquele lado são 
estendidos e flexionados no lado oposto.

(C) Com a criança em dorsal, cabeça centralizada, cada 
canto da boca é estimulado batendo-se lateralmente. A 
cabeça vira, a boca se abre e agarra e os lábios podem 
se ondular para o lado estimulado.

(D) A criança deve estar em dorsal com a cabeça 
centralizada; um dedo é colocado na palma de cada 
mão e a superfície palmar pressionada. A reação 
normal é de sustentar forte flexão dos dedos por 
alguns segundos.

(E) O dedo indicador é colocado na boca do bebê, e a 
ação de sucção é observada. Uma reação normal é a 
de sustentar uma forte ação de sucção.

QUESTÃO 31 
O estado relativo do estímulo foi reconhecimento como 
sendo de importância na descrição  por Brazelton (1973, 
1984). Os níveis descrevem o grau de acessibilidade do 
bebê ao manejo e ao estímulo. Desta maneira marque 
a alternativa que caracteriza o estado 3 na Tabela de 
Brazelton.

(A) Sonolência ou semi-cochilo, olhos abertos ou fechados, 
nível de atividade variável, ímpeto suave, olhar pasmo.

(B) Sono profundo, nenhum movimento espontâneo, sem 
movimentos dos olhos.

(C) Sono leve, olhos fechados, movimentos rápidos dos 
olhos, baixo nível de atividade, movimentos sem ímpeto e 
ao acaso, respirações irregulares, movimentos de sucção.

(D) Estado de choro, intensa dificuldade de quebrar o 
choro com estimulação, alta atividade motora.

(E) Alerta com olhar vivo, parece focalizar a fonte de 
estímulo atividade motora mínima.

QUESTÃO 32 
Qual técnica é caracterizada por uso de um estiramento 
lento e componente rotativos de padrões de movimento 
maduro, para reduzir a atividade dos fusos musculares:

(A) Inibição de movimento.
(B) Movimentos passivos relaxantes.
(C) Tração através das articulações.
(D) Estiramento do músculo.
(E) Inibição dos padrões de movimento.

QUESTAO 33 
Promoção de saúde trata-se de um processo de capacitação 
do indivíduo que pretende incrementar seu controle sobre 
a saúde assim como sua melhora. Marque a alternativa 
errada sobre seus princípios.

(A) A promoção da saúde pública se ocupa da população 
em sua vida cotidiana mais que das pessoas que já 
estão em risco ou utilizam os serviços de saúde.

(B) Dirige suas ações para as causas básicas de perda de 
saúde.

(C) Utiliza e combina distintos enfoques.
(D) Os profissionais de saúde, especialmente os de 

atenção secundária, têm um papel importante no 
desenvolvimento da promoção de saúde.

(E) Consiste especialmente na participação da população.

QUESTÃO 34 
As medidas de avaliação são baseadas nos dados arbitrados 
por critérios e demonstram se o paciente está diferente da 
ultima vez que foi avaliado. Esses instrumentos precisam 
ser capazes de mostrar se a mudança ocorreu com o 
tempo. É importante que a medida seja validada para a 
tarefa e que seja comprovadamente sensível as variações 
nos desempenhos dos indivíduos. As alternativas abaixo 
representam medidas de avaliação EXCETO:

(A) Medida da função motora grosseira
(B) Escala das AVD’s de Klein-Bell
(C) Índice de Barthel
(D) Escala de Bleck
(E) Medida de independência funcional
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QUESTÃO 35 
Dois importantes tipos de hipertonia foram reconhecidos: 
espasticidade e rigidez. Diferem quanto à causa e a 
significância clínica. Diante da afirmativa supracitada 
marque a alternativa incorreta sobre as características 
clínicas da espasticidade.

(A) Padrão de comprometimento muscular: flexores 
dos membros superiores; extensores dos membros 
inferiores.

(B) Natureza do tônus: aumento do tônus dependente da 
velocidade, “em canivete”.

(C) Reflexos tendíneos: aumentado.
(D) Fisiopatologia: maior ganho no reflexo miotático da 

coluna vertebral.
(E) Significância clínica: sinal extrapiramidal.

QUESTÃO 36 
A maioria das crianças com paralisia cerebral são até 
certo ponto assimétricas, apoiando maior peso sobre um 
dos lados do corpo. As deformidades podem ser vistas em 
decúbito, assim como ao sentar e quando em pé, incluindo 
os seguintes sinais exceto:

(A) Quadris “varridos pelo vento”: um flexionado, 
aduzido, e externamente rodado; o outro flexionado, 
aduzido e internamente rodado e em perigo de 
deslocamento posterior.

(B) Extensão de joelho.
(C) Escoliose.
(D) Posição preferida da cabeça.
(E) Uso preferido da mão.

QUESTÃO 37 
Marque a alternativa que define hemibalismo:

(A) Movimentos involuntários violentos de um membro.
(B) Perda da metade do campo visual.
(C) Estado de persistência da contração muscular e lento 

relaxamento após o movimento voluntário.
(D) Contração muscular involuntária como se fossem 

rápidos choques.
(E) Redução do tônus muscular.

QUESTÃO 38 
Dentre os itens abaixo qual não corresponde a uma causa 
da amenorréia secundária?

(A) Hiperprolactinemia.
(B) Diminuição no GnRH.
(C) Menopausa idiopática precoce.
(D) Endometriose severa.
(E) Pílula anticoncepcional no pós-parto.

QUESTÃO 39 
A apresentação clínica da doença do neurônio motor 
tende a ser insidiosa e depende da parte afetada do SNC. 
Desta maneira marque a alternativa que corresponde a 
uma lesão de neurônio motor superior.

(A) Fraqueza flácida, emaciação muscular, fasciculação 
muscular.

(B) Fraqueza espástica, rigidez, reflexos ampliados, 
respostas extensoras plantares.

(C) Fala pastosa, disfagia, paralisia do diafragma.
(D) Disartria, maior espasmos dos maxilares.
(E) Labilidade emocional e menor controle de expressão, 

língua espástica sem fasciculação.

QUESTÃO 40 
Marque a opção que apresenta exercícios que são 
indicados para gestantes após o quarto mês de gestação:

(A) Exercícios que promovam estiramento do assoalho 
pélvico e músculos abdominais.

(B) Exercício com torções agudas, balaço rápido e 
movimentos de salto.

(C) Exercício de ponte, quatro apoios.
(D) Exercícios de pedalada na posição supina.
(E) Alongamento dos ísquios-tibiais, alongamento do 

abdutor e parte inferior das costas.












