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ANALISTA DE SEGURIDADE SOCIAL     

FISIOTERAPIA  
ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA                       

Código 132 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e” 
e “i”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 60 (sessenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) 

questões de Informática, 15 (quinze) questões de Legislação 

Institucional e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO - Para responder às questões de 1 a 7, leia atentamente o texto a seguir. 
 
 

Pela ampliação da maioridade moral 
 

Eu acredito na indignação. É dela e do espanto que vem a vontade de construir 
um mundo que faça mais sentido, um em que se possa viver sem matar ou morrer. Por 
isso, diante de um assassinato consumado em São Paulo por um adolescente a três dias 
de completar 18 anos, minha proposta é de nos indignarmos bastante. Não para 
aumentar o rigor da lei para adolescentes, mas para aumentar nosso rigor ao exigir que a 
lei seja cumprida pelos governantes que querem aumentar o rigor da lei. Se eu 
acreditasse por um segundo que aumentar os anos de internação ou reduzir a maioridade 
penal diminuiria a violência, estaria fazendo campanha neste momento. Mas a realidade 
mostra que a violência alcança essa proporção porque o Estado falha ─ e a sociedade se 
indigna pouco. Ou só se indigna aos espasmos, quando um crime acontece. Se vivemos 
com essa violência é porque convivemos com pouco espanto e ainda menos indignação 
com a violência sistemática e cotidiana cometida contra crianças e adolescentes, no 
descumprimento da Constituição em seus princípios mais básicos. Se tivessem voz, os 
adolescentes que queremos encarcerar com ainda mais rigor e por mais tempo exigiriam 
─ de nós, como sociedade, e daqueles que nos governam pelo voto ─ maioridade moral. 

Se é de crime que se trata, vamos falar de crime. E para isso vale a pena citar um 
documento da Fundação Abrinq bastante completo, que reúne os estudos mais recentes 
sobre o tema. Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil em 
2010, segundo o Mapa da Violência. Vou repetir: mais de 8.600. Esse número coloca o 
Brasil na quarta posição entre os 99 países com as maiores taxas de homicídio de 
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Em 2012, mais de 120 mil crianças e 
adolescentes foram vítimas de maus tratos e agressões segundo o relatório dos 
atendimentos no Disque 100. Deste total de casos, 68% sofreram negligência, 49,20% 
violência psicológica, 46,70% violência física, 29,20% violência sexual e 8,60% 
exploração do trabalho infantil. Menos de 3% dos suspeitos de terem cometido violência 
contra crianças e adolescentes tinham entre 12 e 18 anos incompletos, conforme 
levantamento feito entre janeiro e agosto de 2011. Quem comete violência contra crianças 
e adolescentes são os adultos.   

Diante desse massacre persistente e cotidiano, talvez se pudesse esperar um alto 
índice de violência por parte de crianças e adolescentes. E a sensação da maioria da 
população, talvez os mesmos que clamam por redução da maioridade penal, é que há 
muitos adolescentes assassinos entre nós. É como se aquele que matou Victor Hugo 
Deppman na noite de 9 de abril fosse legião. Não é. Do total de adolescentes em conflito 
com a lei em 2011 no Brasil, 8,4% cometeram homicídios. A maioria dos delitos é roubo, 
seguido por tráfico. Quase metade do total de adolescentes infratores realizaram o 
primeiro ato infracional entre os 15 e os 17 anos, conforme uma pesquisa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). E, adivinhe: a maioria abandonou a escola (ou foi abandonado 
por ela) aos 14 anos, entre a quinta e a sexta séries. E quase 90% não completou o 
ensino fundamental. 
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Não encontro argumentos que me convençam de que a redução da maioridade 
penal vá reduzir a violência. E encontro muitos argumentos que me convencem de que a 
violência está relacionada ao que acontece com a escola no Brasil. A começar pelo 
recado que se dá a crianças e adolescentes quando os professores são pagos com um 
salário indigno. Aqueles que escolhem (e eles são cada vez menos) uma das profissões 
mais importantes e estratégicas para o país se tornam, de imediato, desvalorizados 
ensinando (ou não ensinando) outros desvalorizados. Será que essa violência ─ brutal de 
várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a outra que tanto nos indigna? 

É uma mentira dizer que os adolescentes não são responsabilizados pelos atos 
que cometem. O tão atacado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a 
responsabilização, sim. Inclusive com privação de liberdade, algo tremendo nessa faixa 
etária. Mas, de novo, o Estado não cumpre a lei. Numa pesquisa realizada pelo CNJ, 
apenas em 5% de quase 15 mil processos de adolescentes infratores havia informações 
sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA), que permitiria que a medida 
socioeducativa funcionasse como possibilidade de mudança e desenvolvimento. 

Alguém pensa em se indignar contra isso? 
Se eu estivesse no lugar dos pais de Victor Hugo Deppman, talvez, neste 

momento de dor impossível, eu defendesse o aumento do número de anos de internação, 
assim como a redução da maioridade penal. Não há como alcançar a dor de perder um 
filho – e de perdê-lo com tal brutalidade. Diante de um crime bárbaro, qualquer crime 
bárbaro e não apenas o que motivou o atual debate, os parentes da vítima podem até 
desejar vingança. É uma prerrogativa do indivíduo, daqueles que sofrem o martírio e 
estão sob impacto dele. Mas o Estado não tem essa prerrogativa.  Do Estado se espera 
que leve adiante o processo civilizatório, as conquistas de direitos humanos tão 
duramente conquistadas. 

De minha parte, sempre me surpreendi não com a violência cometida por 
adolescentes – mas que não seja maior do que é, dado o nível de violência em que vive 
uma parcela da juventude brasileira, a parcela que morre bem mais do que mata. 

Não há educação sem responsabilização. É por compreender isso que o ECA 
prevê medidas socioeducativas. Mas, quando a solução apresentada é aumentar o rigor 
da lei ─ e/ou reduzir a maioridade penal ─, pretende-se dar a impressão à sociedade que 
os adolescentes não são responsabilizados ao cometer um crime. Essa, me parece, é a 
falsa questão, que só empurra o problema para frente. A questão, de fato, é que nem o 
Estado, nem a sociedade, se responsabilizam o suficiente pela nova geração de 
brasileiros. 

Educa-se também pelo exemplo. Neste caso, governantes e parlamentares 
poderiam demonstrar que têm maioridade moral, cumprindo e fazendo cumprir a lei cujo 
rigor (alguns) querem aumentar.  

BRUM, Eliane. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum> 
 Acesso em: 17 set. 2013. (Adaptado) 

 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum


5                                      

 

 

Questão 1 

Considerando o texto, assinale a alternativa em que o significado da palavra destacada 
NÃO foi traduzido corretamente. 
 
A) “Deste total de casos, 68% sofreram negligência” [...] – ABANDONO, DESCUIDO.  

B) “Diante desse massacre persistente e cotidiano, talvez se pudesse esperar” [...] – 
INSISTENTE, CONTINUADO. 

C) “E a sensação da maioria da população, talvez os mesmos que clamam por redução 
da maioridade penal” [...]. – EXIGEM, REIVINDICAM.  

D) É uma prerrogativa do indivíduo, daqueles que sofrem o martírio e estão sob impacto 
dele. – DEVER, OBRIGAÇÃO. 

 
 
 

Questão 2 

No artigo de opinião apresentado, a autora utiliza as estratégias argumentativas descritas 
nas alternativas, EXCETO: 
   
A) Representa-se no texto por meio da primeira pessoa em várias passagens do texto.   

B) Cita dados estatísticos de pesquisas confiáveis para sustentar seu ponto de vista.  

C) Usa frases optativas e exclamativas para interpelar e provocar o leitor.  

D) Refuta os argumentos dos que defendem um ponto de vista diferente do dela.   
 
 
 

Questão 3 

As alternativas a seguir apresentam problemas denunciados pela autora, EXCETO: 
  
A) A má qualidade da escola e da educação oferecidas às crianças e jovens.  

B) O atendimento precário aos adolescentes em conflito com a lei. 

C) O descumprimento do que está previsto na Constituição e no ECA. 

D) O grande número de homicídios brutais cometidos por adolescentes.  
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Questão 4 

Todas as alternativas apresentam teses defendidas pela autora no texto, EXCETO: 
 
A) Por mais que a população e as vítimas clamem por punições severas e vingança, 

cabe ao Estado garantir os direitos humanos do adolescente em conflito com a lei.  

B) Considerando as condições de vida de grande parte das crianças e jovens brasileiros, 
seria de se esperar um índice maior de violência por parte dessa população.   

C) Existe uma relação direta entre a qualidade da escola e da educação e a incidência 
de infrações e atos de violência cometidos por crianças e jovens.  

D) Um dos fatores responsáveis pelo crescimento da violência entre os jovens é a 
permissividade do ECA em relação às infrações juvenis.  

 

 

Questão 5 

Releia: 

“E, adivinhe: a maioria abandonou a escola (ou foi abandonado por ela) aos 14 anos, 
entre a quinta e a sexta séries.” 
 
No trecho acima, a passagem entre parênteses tem efeito 
 
A) ambíguo.  

B) apelativo.  

C) crítico. 

D) eufêmico.  

 
 
 

Questão 6 

No texto, o uso da expressão ampliação da maioridade moral, em oposição à expressão 
redução da maioridade penal 
   

A) surpreende o leitor, desconstruindo ideias do senso comum.  

B) produz ambiguidade, tornando o texto intencionalmente paradoxal.  

C) desqualifica a linguagem jurídica, evidenciando suas armadilhas.   

D) torna o texto lúdico, jogando com repetições de palavras e sons.   
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Questão 7 

“Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a 
outra que tanto nos indigna?” 
 
As expressões em destaque na passagem acima fazem referência, respectivamente, 
 
A) à má qualidade da escola e da educação e ao assassinato cometido por um 

adolescente.  

B) aos baixos salários dos professores e aos crimes cometidos contra crianças e 
adolescentes.   

C) aos crimes cometidos por adolescentes e à desvalorização dos professores e da 
escola.   

D) ao descumprimento da lei pelos governantes e ao assassinato brutal de Victor Hugo 
Deppman. 

 
 
 

Questão 8 

Assinale a alternativa em que NÃO há correspondência entre uma oração em voz passiva 
e sua versão na voz ativa. 

 

A)  
“A começar pelo recado que se dá a crianças e adolescentes quando os professores 
são pagos com um salário indigno.”  
A começar pelo recado que dão a crianças e adolescentes quando pagam os 
professores com um salário indigno. 
 

B)  
“[...] ao exigir que a lei seja cumprida pelos governantes que querem aumentar o 
rigor da lei.”  
... ao exigir que cumpram a lei, os governantes que querem aumentar o rigor da lei. 
 

C)  
“É uma mentira dizer que os adolescentes não são responsabilizados pelos atos 
que cometem.”  
É uma mentira dizer que os atos que os adolescentes cometem não são de sua 
responsabilidade. 
 

D)  
“Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil em 2010, 
segundo o Mapa da Violência.”  
Segundo o Mapa da Violência, assassinaram mais de 8.600 crianças e 
adolescentes no Brasil em 2010.  
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Questão 9 

Assinale a frase que, na norma padrão, ADMITE a concordância apresentada entre 
colchetes. 
 
A) “É dela e do espanto que vem a vontade de construir um mundo que faça mais 

sentido [...]”─ [VÊM]. 

B) “Se eu acreditasse por um segundo que aumentar os anos de internação ou reduzir a 
maioridade penal diminuiria a violência [...]”─ [DIMINUIRIAM].  

C) “Quase metade do total de adolescentes infratores realizaram o primeiro ato 
infracional entre os 15 e os 17 anos [...]” ─ [REALIZOU].  

D) “Numa pesquisa realizada pelo CNJ, apenas em 5% de quase 15 mil processos de 
adolescentes infratores havia informações sobre o Plano Individual de Atendimento 
(PIA) [...]”  ─ [HAVIAM].  

 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa em que a frase foi redigida CORRETAMENTE, segundo a norma 
padrão. 
 

A) Não encontro argumentos que o convençam de que reduzir a maioridade penal 
reduzirá a violência.  

B) Não encontro argumentos que lhe convençam de que reduzir a maioridade penal vá 
reduzir a violência.  

C) Não encontro argumentos que lhe façam convencer-se de que reduzir a maioridade 
penal reduzirá a violência.  

D) Não encontro argumentos que convençam-no de que reduzir a maioridade penal 
reduzirá a violência. 

 
 
 
 



9                                      

 

 

Questão 11 

“Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a 
outra que tanto nos indigna?” 

Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase acima, foi cometido um ERRO de 
emprego ou omissão da crase. 

 
A) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona à outra que 

tanto nos indigna? 

B) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona a outras que 
tanto nos indignam? 

C) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona as outras que 
tanto nos indignam?  

D) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona a alguma 
outra que tanto nos indigna? 

 

Questão 12 

As lacunas das frases a seguir devem ser preenchidas por pronomes relativos, 
precedidos ou não de preposição. 

 
1. Vale a pena citar os dados de uma pesquisa da ONU _ ______ resultados baseio 

minhas conclusões.  As maiores taxas de homicídio de crianças e adolescentes estão 
nos países __ ____ se investe menos em educação.  

3. Em 2012, mais de 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos e 
agressões, _ ______  68% sofreram negligência.  

4. O salário indigno _______ se pagam os professores é um sinal de que a sociedade 
não valoriza a profissão, uma das mais estratégicas para o país.  

5. Esse, me parece, é o principal argumento __ ____ se valem os que querem reduzir a 
maioridade penal.  

 
Assinale a alternativa que apresenta, em ordem, os pronomes relativos adequados para 
completar CORRETAMENTE as lacunas. 
 
A) em cujos ─ em que ─ dos quais ─ com que ─ de que.  

B) cujos ─ onde ─ os quais ─ que ─ pelo qual.  

C) nos quais ─ que ─ entre eles ─ a que ─ do qual.  

D) em cujos os  ─ aonde ─ dentre os quais ─ com que ─ a que. 
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Questão 13 

A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira não 
reduzirá a violência. 

Considerando a norma padrão, assinale a alternativa em que o pronome pessoal usado 
em substituição à expressão em destaque na frase acima foi empregado 
CORRETAMENTE.  
 
A) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira 

não reduzi-la-á. 

B) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira 
não a reduzirá.  

C) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira 
não lhe reduzirá. 

D) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira 
não reduzir-lhe-á. 

 
 

Questão 14 

Segundo a norma padrão, a frase CORRETAMENTE redigida é:  
 
A) A mais de um ano o estado do asfalto se encontra danificado e proporcionando 

diversos acidentes e prejuízo em veículos e pedestres.  

B) De malas prontas, com o coração a mil e na expectativa de ver o time campeão do 
Mundo em Marrocos o morador do bairro Paulo Silva decidiu viajar com o time para o 
mundial. 

C) O “jeitinho brasileiro” é um péssimo hábito onde para tudo dá-se um jeito.   

D) Sou morador do bairro e não entendo por que a prefeitura não toma nenhuma 
providência quanto ao péssimo estado do asfalto de nossa avenida principal.  
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Questão 15 

Leia a seguinte frase: 
 
O mandato do deputado condenado deveria ter sido ________ naquela _______ da 
Câmara, mas isso não ocorreu, colocando em ________ o bom _______ do Legislativo.  
 
Assinale a alternativa em que as palavras completam CORRETAMENTE as lacunas da 
frase acima. 
 
A) caçado – cessão – cheque – censo.   

B) cassado -  sessão – xeque – senso   

C) cassado – seção – xeque – senso.  

D) caçado – secção – cheque – censo. 
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Informática 
 

Questão 16 

Analise as seguintes afirmativas sobre os sistemas de computação 
 
I. A função básica dos dispositivos de entrada ou saída é permitir a comunicação entre 

o sistema de computação e o mundo exterior. 

II. É um conjunto de componentes que são integrados para realizar algum tipo de 
operação com os dados de modo a obter informação útil. 

III. O componente responsável pelo armazenamento e recuperação de dados é a 

memória. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 
 

 

Questão 17 

O aplicativo do Windows 7 que reorganiza os dados no disco rígido, colocando-os em 
sequência, é o 
 
A) desfragmentador de disco. 

B) sincronizador de arquivos. 

C) sincronizador de dados. 

D) windows explorer. 
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Questão 18 

Analise as seguintes afirmativas do menu “Layout da Página” do Word 2010. 
 
I. No menu layout da página do Word 2010 é possível definir as margens. 

II. No menu layout da página do Word 2010 é possível formatar os parágrafos. 

III. No menu layout da página do Word 2010 é possível fazer a revisão de ortografia nos 
textos. 

 
A partir dessa análise é possível afirmar que estão CORRETAS as afirmativas. 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 
 

Questão 19 

O programa ou parte de um programa de computador, geralmente malicioso, que se 
propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e 
arquivos é o 
 
A) Spyware. 

B) Trojan. 

C) Vírus. 

D) Worm. 
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Questão 20 

A planilha seguinte apresenta as medidas dos lados de um retângulo. 
 

 
 
Sabendo que a planilha foi elaborada com Excel 2010 e que o perímetro de um 
quadrilátero é calculado pela soma dos seus lados, assinale a alternativa que calcula 
INCORRETAMENTE o perímetro do retângulo indicado na planilha 
 
A) =2*SOMA(B2:B3) 

B) =2*B2+B3 

C) =SOMA(2*B2;2*B5) 

D) =SOMA(B2:B5) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15                                      

 

 

Legislação Institucional 
 
 
 

Questão 21 

Em um edital de licitação na modalidade de pregão, foram estabelecidas as exigências de 
garantia da proposta e de pagamento de emolumentos referentes a fornecimento do edital. 
Também se fixou o prazo de 10 dias úteis, contados da publicação do aviso do edital, 
para a apresentação de proposta.  
 
Considerada as previsões legais, há um erro 
 
A) no uso do edital como ato convocatório do pregão. 

B) no prazo estabelecido para a apresentação das propostas. 

C) na exigência de garantia da proposta. 

D) na exigência de pagamento de emolumentos referentes ao fornecimento do edital. 
 
 
 

Questão 22 

Segundo o que dispõe a Constituição da República, assinale a alternativa INCORRETA  
sobre o regime especial de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos. 
 
A) Tem natureza contributiva. 

B) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real, 
conforme critérios legais. 

C) Aplica-se aos proventos o limite do teto nacional de remuneração, salvo quando 
decorrentes de acumulação lícita de cargos ou empregos públicos. 

D) É vedado o estabelecimento, mesmo por lei, de qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictícia. 
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Questão 23 

No âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, é criada, no ano de 2013, 
uma Fundação para prestar serviço na área de saúde.  
 
Com base nessa hipótese e consoante ao que prevê a Constituição do referido Estado, É 
CORRETO afirmar que 
 
A) a Fundação foi instituída diretamente por lei.  

B) a Fundação pode se revestir tanto da natureza de pessoa jurídica de direito público ou 
de direito privado, dependendo da opção do legislador.  

C) a extinção da Fundação não depende de lei específica. 

D) a Fundação compõe a Administração Direta do Estado. 
 
 
 

Questão 24 

Nos enunciados abaixo, assinale com V aqueles que são diretrizes e com F aqueles que 
não são diretrizes das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estado de Minas 
Gerais. 
 
(     ) Descentralização com direções plúrimas, em nível estadual e municipal. 

(     ) Regionalização das ações de competência do Estado. 

(     ) Participação da Comunidade. 

(     ) Não aceitação de entidades privadas com fins lucrativos na participação 
complementar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V V V V. 

B) V F V F. 

C) F V V F. 

D) F V F V. 
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Questão 25 

Considere as seguintes afirmativas sobre as garantias constitucionais: 
 
I. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. 

II. São gratuitas as ações de “habeas corpus” e mandado de segurança. 

III. Qualquer partido político legalmente constituído é parte legítima para propor mandado 
de segurança coletivo.  
 

Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) afirmativa(s) CORRETA. 
 
A) I apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 
 
 
 

Questão 26 

Considere as seguintes afirmativas. 
 
I. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja esse 

cargo efetivo ou em comissão. 

II. As atribuições inerentes a uma carreira, desde que respeitado o regulamento, podem 
ser cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas diferentes classes. 

III. Os cargos públicos são de carreira ou isolados. 
 
Segundo a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, 
assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS. 
 
A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 
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Questão 27 

Paulo tem 30 anos é casado e ocupa cargo de confiança do quadro de uma Secretaria de 
Estado em Minas Gerais, não tendo outro vínculo com o poder público.  
 
Considerando a disciplina legal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais – IPSEMG, é CORRETO afirmar que 
 
A) Paulo não pode ser beneficiário do IPSEMG, por não deter vínculo de natureza 

permanente com o Estado. 

B) Paulo poderá ter a condição de beneficiário do IPSEMG, se a Secretaria a que se 
vincula celebrar convênio com aquele Instituto. 

C) Paulo poderá ter como seus dependentes, junto ao Instituto, além da esposa e dos 
filhos menores de 21 anos ou inválidos, sua mãe e seu pai. 

D) mesmo após a separação ou divórcio de Paulo, sua ex-esposa poderá manter o 
direito às prestações asseguradas pelo IPSEMG. 

 
 
 
 
Questão 28 

Horácio é superintendente no âmbito de uma Secretaria de Estado do Poder Executivo de 
Minas Gerais e delega uma competência para Silvana, que lhe é subordinada e ocupa 
cargo de Diretora. 
 
Com base nessa hipótese, é CORRETO afirmar que o ato de delegação 
 
A) é irregular, uma vez que a competência é irrenunciável e indelegável. 

B) deverá indicar prazo, mas poderá ser revogado a qualquer momento. 

C) não depende de publicação oficial. 

D) deverá especificar as matérias e poderes transferidos, não sendo admitidas ressalvas 
quanto ao exercício da atribuição delegada. 

 

 



19                                      

 

 

Questão 29 

Considere os seguintes direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. 
 
I. Irredutibilidade do salário. 

II. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

III. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria. 

 

Admitem ressalva mediante convenção ou acordo coletivo o(s) direito(s) indicado(s) no(s) 
inciso(s) 
 
A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II, apenas. 

D) II e III, apenas. 
 

 

Questão 30 

Um determinado processo administrativo é instaurado no âmbito da Administração 
Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em razão de uma denúncia feita 
por cinco cidadãos. O primeiro deles é Pedro Augusto da Silva. Na denúncia são 
apontadas irregularidades que teriam sido praticadas por funcionários públicos do Estado. 
Já em curso o processo, Pedro Augusto manifesta, em conversa telefônica com a 
autoridade responsável pelo processo, seu desejo de desistir da denúncia. 
 
Na hipótese descrita, é CORRETO afirmar que 
 
A) não assiste a Pedro Augusto o direito de renunciar à denúncia. 

B) a desistência de Pedro Augusto atinge os demais postulantes. 

C) a desistência de Pedro Augusto não impede o prosseguimento do processo. 

D) a desistência de Pedro Augusto pode ser aceita, mesmo de forma oral, desde que 
reduzida a termo e assinada pela autoridade responsável pelo processo. 
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Questão 31 

De acordo com o que dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais sobre a 
acumulação de cargos públicos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a proibição de acumulação de cargos estende-se a empregos e funções. 

B) a proibição de acumulação de cargos não abrange as empresas públicas e 
sociedades de economia mista estaduais, que não dependam de recursos do Estado 
para pagamento das despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

C) as hipóteses de acumulação permitida pressupõem compatibilidade de horário. 

D) a acumulação de 2(dois) cargos de dentista enquadra-se nas hipóteses de permissão 
constitucional de acumulação. 

 
 
 
 

Questão 32 

No procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.666/93, faculta-se ao licitante desistir da 
proposta, sem necessidade de justificação e sem que o ato possa resultar em 
responsabilização até a fase da 
 
A) adjudicação. 

B) classificação. 

C) habilitação. 

D) homologação. 

 

 

Questão 33 

Entre os requisitos a serem preenchidos pelo servidor integrante das Carreiras do Grupo 
de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais para 
fins de progressão, NÃO se inclui o de 
 
A) comprovar a participação e aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento. 

B) encontrar-se em efetivo exercício. 

C) ter cumprido o interstício de 2(dois) anos de efetivo exercício no mesmo grau. 

D) ter recebido 2(duas) avaliações periódicas de desempenho individual satisfatório 
desde sua progressão anterior, nos termos da legislação aplicável. 
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Questão 34 

Após deixar o cargo de Secretário de Estado em Minas Gerais, Fulano de Tal pratica ato 
que constitui violação às normas do Código de Ética do Servidor Público e da Alta 
Administração daquele Estado. 
 
Nesse caso, é CORRETO afirmar que Fulano de Tal 
 
A) só poderá ser punido judicialmente. 

B) ficará necessariamente, impedido de ocupar cargo de confiança no âmbito do poder 
executivo estadual pelo prazo de 8 anos. 

C) poderá ser punido administrativamente com sanção de advertência. 

D) poderá ser punido administrativamente com sanção de censura ética. 

 
 
 
Questão 35 

Sobre a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo 
de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na                  
Lei nº 15.527/11, que regula o direito constitucional de acesso a informações é 
CORRETO afirmar que 
 
A) só poderá ser punida judicialmente. 

B) terá seu vínculo com o poder público necessariamente extinto. 

C) poderá sofrer pena administrativa de multa, entre outras. 

D) não poderá sofrer sanção civil, administrativa ou penal. 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 36 

O recém-nascido prematuro tem particularidades anatômicas e fisiológicas que colocam o 
sistema respiratório em desvantagem funcional, mecânica e contribuem para a disfunção 
cardiopulmonar. 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um exemplo dessas 
particularidades. 
 
A) A elevada área de superfície corporal em relação ao peso corporal com baixo 

percentual de tecido adiposo resultando em redução do consumo de oxigênio.  

B) O baixo percentual de fibras musculares altamente oxidativas (fibras tipo I) na 
composição do músculo diafragma predispondo à fadiga muscular respiratória. 

C) O aumento da área pulmonar, em comparação às áreas cardíaca e abdominal, o grau 
de maturidade das fibras elásticas e do surfactante pulmonar aumentam a 
complacência pulmonar. 

D) O ducto arterial apresenta resposta aumentada ao oxigênio favorecendo o shunt 
direita-esquerda. 

 

 

Questão 37 

A aplicação da pressão positiva expiratória nas vias aéreas é utilizada em crianças com 
ventilação espontânea e ventilação mecânica com os objetivos de reexpansão pulmonar e 
higiene brônquica, porque 
 
A) aumenta a pressão transpulmonar e reduz a pressão pleural. 

B) redistribui líquido intravascular e alveolar. 

C) incrementa a ventilação colateral e desloca secreções. 

D) melhora a troca gasosa e reduz o shunt intrapulmonar.  
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Questão 38 

A interação cardiopulmonar é exemplificada durante a aplicação de ventilação mecânica 
com pressão positiva cujos efeitos hemodinâmicos nos diversos órgãos e sistemas são 
proporcionais ao nível de pressão positiva e incluem: 
 
A) Redução da pressão de perfusão cerebral decorrente da redução do retorno venoso. 

B) Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo decorrente do aumento da pós-carga.  

C) Redução da pós-carga do ventrículo direito decorrente da redução da pré-carga do 
átrio direito. 

D) Redução da estimulação vagal e da frequência cardíaca. 
 
 
 

Questão 39 

A insuficiência respiratória é classificada segundo o acometimento das estruturas do 
sistema respiratório ou classicamente de acordo com a fisiopatologia. 
A partir dessa observação, avalie as afirmativas a seguir. 
 
As doenças neuromusculares são causas de insuficiência respiratória tipo II ou 
hipercápnica. 

PORQUE... 
 

As doenças neuromusculares cursam com função inadequada da bomba ventilatória 
resultando em hipoventilação. 
 
A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As duas afirmativas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa 

correta da primeira. 

B) As duas afirmativas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 

C) A primeira afirmativa é uma proposição verdadeira e a segunda, uma proposição 
falsa. 

D) A primeira afirmativa é uma proposição falsa e a segunda, uma proposição 
verdadeira. 
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Questão 40 

Crianças com doenças pulmonares crônicas como bronquite crônica, fibrose cística dentre 
outras condições beneficiam-se dos efeitos do exercício físico adequadamente prescrito 
nos programas de reabilitação.  
 
Dentre esses efeitos, é CORRETO afirmar que o exercício físico 
 

A) aumenta o consumo de oxigênio e piora a relação V/Q. 

B) promove alterações morfofisiológicas musculares e aumentam o trabalho para o 
miocárdio em repouso. 

C) melhora a performance aeróbica, por meio de trabalho que envolva grandes massas 
musculares (membros superiores). 

D) promove adaptação fisiológica do sistema nervoso autônomo e reduz o tônus 
simpático.  

 

 

 Questão 41 

Paciente J.M, 15 anos, portador de bronquite crônica, com taquipneia, sinais de 
desconforto respiratório (tiragens supraclavicular, intercostal e expiração ativa). Deu 
entrada no pronto-socorro de um hospital universitário. Feita gasometria arterial com 
resultado mostrado abaixo: 
 

pH: 7,33/PaCO2: 48 mmHg/PaO2: 55 mmHg/HCO3-: 31 mEq/L /BE : -2,5/SaO2: 87% 

 
Considerando o caso clínico e a gasometria arterial, é CORRETO afirmar que 
 
A) o quadro agudo de uma doença crônica (agudização da bronquite crônica) justifica a 

gasometria arterial encontrada que mostra acidose respiratória com hipoxemia. 

B) a gasometria arterial mostra acidose respiratória com hipoxemia devido ao quadro 
agudo. 

C) a gasometria arterial mostra acidose respiratória parcialmente compensada por 
alcalose metabólica e hipoxemia devido ao quadro agudo de uma doença crônica 
(agudização da bronquite crônica). 

D) a gasometria arterial mostra acidose respiratória parcialmente compensada por 
alcalose metabólica e hipoxemia decorrente da doença crônica (bronquite crônica). 
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Questão 42 

A Ventilação Não Invasiva (VNI) consiste na aplicação do suporte ventilatório por 
interfaces diferentes de tubo endotraqueal ou traqueostomia. Dentre essas interfaces, 
destacam-se as máscaras faciais, nasais e prongas nasais em pacientes neonatais. Os 
efeitos terapêuticos da VNI são descritos em diferentes situações clínicas como 
insuficiência respiratória, desmame da ventilação mecânica invasiva. 

 
Diante do relato, a VNI é contraindicada nas situações 
 

A) de pacientes com doença do refluxo gastroesofágico tratado. 

B) de neonatos prematuros. 

C) de pacientes com doença neuromuscular. 

D) de pacientes inconscientes.  
 

 

Questão 43 

O posicionamento é um dos itens terapêuticos utilizados pelo fisioterapeuta com baixo 
custo, boa relação custo/benefício e repercussões nos diversos sistemas do corpo 
humano. A influência da força da gravidade, a otimização do alinhamento biomecânico e a 
influência no desenvolvimento neuropsicomotor encorajam o uso rotineiro do 
posicionamento dentro de unidades de terapia intensiva neonatal em pacientes 
gravemente enfermos. 
 
Apesar da extensa campanha para redução da síndrome de morte súbita infantil orientar a 
posição supina, a posição prona é bem tolerada por neonatos prematuros com benefícios 
respaldados na literatura como 
 
A) redução de infecções pulmonares. 

B) melhora do sincronismo toracoabdominal. 

C) redução da frequência respiratória. 

D) estímulo aos músculos rotadores do tronco. 
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Questão 44 

A monitorização não invasiva é amplamente utilizada nas unidades de terapia intensiva e 
compreende monitoramento da frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão 
arterial, capnografia, temperatura corporal e saturação periférica de oxigênio. 
 
Esses parâmetros são monitorados por instrumentos específicos como o oxímetro de 
pulso, cujo funcionamento: 
 
A) se baseia na presença de sinal pulsátil dos sangues arterial e venoso. 

B) depende da emissão e da captação do comprimento da onda infravermelha. 

C) é influenciado pela pigmentação da pele e pela disponibilidade de luz do local. 

D) depende da temperatura do ambiente e do profissional que avalia.  
 
 
 

Questão 45 

Paciente G.L., 14 anos, peso: 50 kg, vítima de acidente automobilístico, com traumatismo 
cranioencefálico. Encontra-se estável hemodinamicamente, sem sedação, atendendo a 
comandos verbais (escala de coma de Glasgow : 15), no 7º dia de ventilação mecânica, 
modo SIMV, com os seguintes parâmetros: FiO2: 0,40/ VC : 400ml, FR: 10 irpm/PEEP: 5 
cmH2O/ Fluxo: 50L/min/ PSV: 15 cmH2O. 
 
A equipe discutiu o caso e decidiu evoluir com o desmame do paciente até a extubação 
por meio da SIMV. Considerando este método de desmame, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Este método de desmame é mais rápido do que o desmame em tubo T. 

B) Esse método permite que o paciente respire espontaneamente e receba ventilações 
periódicas com parâmetros predeterminados do ventilador mecânico. 

C) Favorece o colapso alveolar pela ausência da PEEP durante a evolução do desmame. 

D) Permite variabilidade do trabalho respiratório com carga de trabalho próxima da 
fisiológica. 
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Questão 46 

O transporte de oxigênio pela hemoglobina é influenciado por alterações de temperatura, 
pH e degradação da própria hemoglobina, resultando em adaptações para acelerar ou 
reduzir a liberação de oxigênio para os tecidos. Medidas desse transporte são mostradas 
no gráfico abaixo. 
 

 
Analisando o gráfico da curva de dissociação da hemoglobina pelo oxigênio, é CORRETO 
afirmar que 
 
A) o exercício físico desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, 

conforme mostrado na curva e. 

B) a curva d é uma curva normal com a parte associativa representada a partir de 80 
mmHg. 

C) a curva a representa o deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina na 
situação de aumento da pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2). 

D) a maior afinidade do CO2 pela hemoglobina dificulta a liberação de oxigênio para os 
tecidos, conforme mostrado na curva b. 
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Questão 47 

O Programa Saúde na Escola, criado em 2007, trata de uma abordagem multifatorial que 
envolve o desenvolvimento de competência em saúde dentro das salas de aula, a 
transformação do ambiente físico e social das escolas e a criação de vínculo e parceria 
com a comunidade de abrangência. Inclui os serviços de saúde comunitários, como as 
Unidades Básicas de Saúde e equipes de Saúde da Família.  
 
Dentro do Programa Saúde na Escola, assinale a alternativa que apresenta as atribuições 
de todos os profissionais da atenção básica à saúde. 
 
A) Orientar sobre a aplicação de vacinas. 

B) Realizar ações de promoção de saúde interprofissional voltadas apenas para alunos. 

C) Categorizar as famílias inseridas no programa Bolsa Família. 

D) Aprender a agir de forma improvisada dentro do espírito de trabalho em equipe. 
 
 
 

Questão 48 

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) descreve a incapacidade e a 
funcionalidade relacionadas à condição de saúde tendo em vista a influência dos órgãos, 
sistemas e estruturas do corpo humano; participação e atividade; fatores pessoais e 
ambientais. 
 
Este conceito compreende 
 
A) uma proposta de modelo de atendimento exclusivo para reabilitação. 

B) o modelo pautado na relação do indivíduo com a estrutura e função comprometidas. 

C) a possibilidade de uniformizar conceitos e termos dentro do SUS. 

D) aspectos negativos ou incapacidades como ponto de início para a classificação. 
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Questão 49 

O Ministério da Saúde instituiu o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) com diretrizes 
que incluem as redes de atenção básica como orientadoras do cuidado e da ação 
territorial e adota o modelo de atenção centrado no trabalho de equipes multiprofissionais 
e interdisciplinares. A incapacidade de locomoção até o local de atendimento, a 
necessidade de reabilitação de pessoas com incapacidade transitória ou permanente que 
necessitem de atendimento contínuo até apresentarem condições de frequentar serviços 
de reabilitação constituem alguns dos critérios de inclusão. A equipe multiprofissional 
deve utilizar linguagem acessível, abordar o cuidador como sujeito do processo e 
executor das ações. O SAD apresenta atribuições em consonância com os domínios da 
classificação internacional de funcionalidade estreitando o diagnóstico funcional e a 
função do fisioterapeuta neste serviço. 
 
Tendo as informações do texto acima e seus conhecimentos sobre a CIF, analise as 
afirmativas abaixo que podem ser consideradas como exemplos de aplicação dos 
domínios da CIF no contexto do SAD. 
 
I. Aspectos negativos de estrutura e função do corpo como incapacidade transitória ou 

permanente que necessite de reabilitação. 

II. Aspectos negativos da participação e da atividade como incapacidade de locomoção. 

III. Aspectos ambientais como a introdução da equipe multidisciplinar no domicílio do 
indivíduo. 

IV. Aspectos individuais como uso de linguagem acessível e direcionar a abordagem do 
cuidador como sujeito do processo e executor das ações. 
 

Assinale a alternativa que apresenta somente os exemplos de aplicação dos domínios da 
CIF no contexto do SAD. 

A) III e IV apenas. 

B) II e IV apenas. 

C) I e IV apenas. 

D) I e III apenas. 
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Questão 50 

A doença cardíaca congênita inclui defeitos de fechamento de câmaras cardíacas e de 
comunicações arteriais que podem ser detectadas antes do nascimento auxiliando no 
preparo de pais e equipe multiprofissional para a propedêutica necessária. Dentre os 
tratamentos disponíveis, há cuidados paliativos para situações nas quais a correção 
imediata não é possível por condições clínicas; correções cirúrgicas fechadas ou abertas. 
Neste último tipo de correção, há alterações na dinâmica pulmonar, função respiratória, 
perda de perfusão, redução do surfactante pulmonar o que altera a complacência 
pulmonar. 
 
O tratamento fisioterápico engloba 
 
A) o início imediato com técnicas de higiene brônquica como vibração e percussão 

torácica. 

B) a hiperinsuflação manual para melhorar o clearance mucociliar e aumentar o fluxo 
sanguíneo pulmonar. 

C) o uso de hiperinsuflação manual com FiO2:100% com doenças ductodependentes. 

D) as mudanças de decúbito de forma cuidadosa assim que a criança apresentar 
estabilidade clínica. 
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Questão 51 

Pedro é um adolescente de 14 anos portador de asma brônquica que está sujeito a crises 
agudas de severidade moderada a grave. Apresenta-se cada vez mais relutante em 
empenhar-se em atividades e participações sociais esperadas para sua idade. Evita 
festas e encontros com outros jovens tem receio de perder o apoio de sua família e 
desapontar os pais com baixo desempenho escolar ou situações que considera 
embaraçosas e inconvenientes causadas pela crise asmática. 
 
O caso de Pedro é um exemplo da influência dos aspectos psicossociais da doença 
respiratória e requer do fisioterapeuta conhecimentos e habilidades diferentes do 
tratamento funcional. Algumas estratégias são bem-vindas a fim de facilitar a 
comunicação, orientação e educação do paciente. 
 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre os aspectos interpessoais da 
assistência, analise as sentenças abaixo. 
 
I. A comunicação verbal e não verbal estabelece relação interpessoal.  

II. O grau de contato físico ou pelo olhar é influenciado por fatores culturais. 

III. A educação na saúde para promoção de saúde também é função do fisioterapeuta. 

IV. Ser específico e claro na comunicação com o paciente. 
 
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS. 
 

A) I, II, III e IV. 

B) I,II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) II, III e IV apenas. 

 

 

Questão 52 

O uso da ventilação mecânica com pressão positiva altera a pressão intratorácica, a 
pressão transpulmonar, o retorno venoso sistêmico e cerebral e a pressão transmural de 
átrios e ventrículos. 
   
São exemplos dessas alterações: 
 
A) Edema de extremidades superiores e inferiores. 

B) Aumento da liberação do fator natriurético atrial. 

C) Aumento da excreção de água. 

D) Isquemia de vasos sanguíneos cerebrais. 
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Questão 53 

As doenças infectocontagiosas cursam com imunodeficiência e o sistema respiratório, por 
sua anatomia e fisiologia, é um local frequentemente afetado. Alguns problemas 
respiratórios são identificados durante a avaliação e norteiam algumas abordagens 
fisioterapêuticas. O grau de dispneia, o acúmulo de secreções, o nível de dor, a fraqueza 
musculoesquelética e a mobilidade são exemplos de achados da avaliação que 
necessitam de atenção e cuidados especiais, como 
 
A) técnicas de tapotagem em locais com acúmulo de secreções a fim de manter a 

perviedade de vias aéreas e melhorar aspectos álgicos decorrentes de doença 
respiratória. 

B) sugerir à equipe médica a prescrição de medicação analgésica para melhorar a 
tolerância às técnicas fisioterápicas em caso de dor. 

C) prescrever exercícios físicos para melhorar o condicionamento cardiovascular dentro 
da frequência cardíaca máxima prevista para a idade. 

D) incluir sempre exercícios ativos para melhorar a mobilidade do paciente. 
 
 
 

Questão 54 

A saúde é definida pela organização mundial de saúde como estado de completo de bem-
estar físico, psicológico e social. Cabe ao Estado brasileiro prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
As ações dos serviços de saúde público ou privados contratados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) obedecem as seguintes diretrizes: 
 
A) Regionalização e centralização dos serviços de saúde. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

C) Participação apenas dos representantes políticos dos municípios. 

D) Estratificação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. 
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Questão 55 

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera 
do governo.” Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. 
 
Em relação ao trecho da lei federal referenciada e a situação dos usuários do sistema de 
saúde público e privado atuais, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O princípio de universalidade do SUS é respeitado e regulamentado pelos usuários 

que compõem o Conselho de Saúde. 

B) Os planos de saúde privados são regulamentados e fiscalizados em acordo com os 
princípios e diretrizes do SUS. 

C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado máximo dentro da hierarquia do SUS.  

D) A política de saúde atual também é responsabilidade dos usuários. 
 

 

Questão 56 

A abordagem do cuidado paliativo de crianças com doença terminal auxilia a promover, 
tanto o bem- estar físico, quanto o psicossocial. É uma parte vital e integra toda a prática 
qualquer que seja a doença ou seu estágio. Deve ser enfatizado que a doença é terminal 
e não o paciente. 
 
O papel do fisioterapeuta nos cuidados paliativos atende ao exercício da fisioterapia com 
bioética quando 
 
A) esgota as possibilidades terapêuticas e prescreve alta fisioterápica. 

B) elenca técnicas terapêuticas adequadas à doença do paciente independentemente do 
estágio da doença terminal. 

C) usa o posicionamento para promover conforto e alívio da dispneia, mesmo temporário. 

D) dispõe de tempo da sessão de fisioterapia para orientar aspectos de participação, 
atividade e estilo de vida. 
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Questão 57 
 
A semiologia do sistema respiratório infantil segue os mesmo itens da semiologia adulta 
no que tange à sequência: anamnese, exame físico e exames complementares. A 
anamnese contribui com 60% do diagnóstico, enquanto o exame físico e os exames 
complementares contribuem com 40%. Um escuta criteriosa das queixas e sinais e 
sintomas da criança, quando verbaliza, ou de seu responsável, quando não verbaliza, 
fornece bases para hipóteses diagnósticas e orienta a procura por achados no exame 
físico. Dentre os sinais e sintomas do sistema respiratório, as manifestações das vias 
aéreas incluem: 
 
A) Cianose, tosse e expectoração. 

B) Baqueteamento digital, chieira torácica e hemoptise 

C) Vômica, cornagem, expectoração. 

D) Dispneia, sibilância e síndromes paraneoplásicas.   

 

 

Questão 58 

Doenças genéticas como a fibrose cística repercutem em incapacidades funcionais com 
alteração de estrutura e de função, limitação na atividade e participação social. 
 
Nessa doença, as técnicas de higiene brônquica são fundamentais para a manutenção da 
perviedade das vias aéreas por meio de diversos princípios fisiológicos, como 
 
A) fluxo expiratório rápido para depurar vias aéreas periféricas. 

B) ondas de choque como a tapotagem, percussão e vibração que armazenam a energia 
potencial elástica pulmonar. 

C) aumento da pressão pleural aumento da pressão transpulmonar. 

D) aumento da pressão nas vias aéreas pela ação dos músculos das vias aéreas 
superiores. 
 
 



35                                      

 

 

Questão 59 

Crianças com disfunção neuromuscular e alteração no desenvolvimento motor geralmente 
apresentam fraqueza muscular postural e respiratória, tórax rígido e hipoventilação. 
Muitas apresentam histórico de doenças pulmonares ou de algum processo progressivo 
que resultará em comprometimento cardiopulmonar. 
 
Assinale a alternativa que completa a frase. 
 
A relação funcional entre controle de tronco e respiração __________________________ 
 
A) é a redução da extensão torácica superior acarretando aumento da mobilidade das 

costelas superiores. 

B) é a fraqueza do músculo serrátil anterior reduz a estabilidade posterior da parede 
torácica. 

C) é a hipertonia do músculo peitoral menor promove aumento da complacência torácica 
anterior. 

D) são os músculos oblíquos abdominais interno e externo fracos que promovem o 
alinhamento diagonal das costelas. 

 
 
 

Questão 60 

A ventilação mecânica em neonatos prematuros atende a algumas particularidades a fim 
de reduzir efeitos deletérios da pressão positiva.  
 
Dentre essas particularidades, pode-se utilizar: 
 
A) A menor fração inspirada de oxigênio possível para manter saturação de oxigênio 

entre 90% a 100%. 

B) Níveis de pressão positiva expiratória final entre 5 a 10 cmH20. 

C) Aparelhos com ciclagem a tempo programada em acordo com a constante de tempo 

D) Programação de volume corrente entre 6 a 8 ml/kg de peso. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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