
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/09/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA de 28/06/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FISIOTERAPEUTA 



 

 

 

  

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - Os Decretos de Lei 938/69 e 6.316/75 dizem respeito à: 

A) Aprovação do Código de Ética Profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e à criação das 
profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, 
respectivamente. 

B) Aprovação do Código de Ética Profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e à criação do 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente. 

C) Criação das profissões de fisioterapia e terapia 
ocupacional e à aprovação do Código de Ética 
Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
respectivamente. 

D) Criação das profissões de fisioterapia e terapia 
ocupacional e à criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, respectivamente. 

E) Jornada de trabalho do fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional e aprovação do Código de Ética 
Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
respectivamente. 

 
02 - São músculos flexores do cotovelo: 

A) Bíceps braquial, braquial e coracobraquial  
B) Tríceps braquial, bíceps braquial e braquial 
C) Braquial, braquiorradial e coracobraquial 
D) Ancôneo, tríceps braquial e bíceps braquial 
E) Bíceps braquial, braquial e braquiorradial 

 
03 - O joelho é uma articulação que resiste a grandes forças e 
fornece grande estabilidade. Sobre os músculos que agem nessa 
articulação assinale a alternativa CORRETA: 

A) Os músculos isquiotibiais são compostos pelo 
semimembranoso, semitendinoso e grácil. 

B) O músculo bíceps braquial atua na flexão do joelho e 
rotação medial da tíbia. 

C) Os músculos que compõem o quadríceps são 
extensores do joelho, porém apenas o reto femural 
atua na flexão do quadril. 

D) Os músculos da “pata de ganso” são constituídos pelo 
bíceps femural, semimembranoso e semitendinoso. 

E) Os músculos vasto medial e vasto lateral atuam sobre 
a patela evitando que a mesma medialize e lateralize, 
respectivamente. 

 
04 - Os músculos do tronco e abdome são importantes 
estabilizadores da postura humana. Sobre os mesmos assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) O músculo reto abdominal flexiona o tronco enquanto 
o músculo oblíquo externo realiza a rotação do tronco 
para o lado oposto. 

B) O músculo reto abdominal flexiona o tronco enquanto 
o músculo oblíquo externo realiza a rotação do tronco 
para o mesmo oposto. 

C) O músculo oblíquo interno realiza a rotação do tronco 
para o lado oposto e o músculo oblíquo externo realiza 
a rotação do tronco para o mesmo lado. 

D) Os músculos eretores da espinha são constituídos 
pelos músculos espinhais, paravertebrais e 
esternocleidomastóideo. 

E) Os músculos eretores da espinha são constituídos 
pelos músculos paravertebrais e abdominais. 

05 - Sobre a marcha humana normal assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Em toda a fase de oscilação (balanceio) da marcha o 
indivíduo se encontra em apoio unipodal. 

B) A subfase de contato inicial (choque do calcanhar) é 
possível graças à ação do músculo tibial anterior. 

C) A debilidade do músculo tibial anterior pode 
ocasionar a marcha do tipo escavante. 

D) Toda a fase de suporte da marcha é realizada com o 
indivíduo em apoio bipodal, sendo esta fase 
responsável por 70% do ciclo da marcha. 

E) A ativação do músculo glúteo médio se faz necessária 
para estabilizar a pelve durante a fase de oscilação 
(balanceio) da marcha. 

 
06 - A avaliação do paciente é condição indispensável à 
elaboração da conduta fisioterapêutica, desta forma é 
CORRETO afirmar: 

A) A goniometria é um procedimento fundamental para a 
avaliação da força muscular do paciente. 

B) É durante a anamnese que se avaliam os sinais e 
sintomas do paciente (ex.: intensidade da dor) 

C) Os testes de função muscular propostos por Kendall 
são utilizados para avaliar o grau de encurtamento 
muscular. 

D) Os testes de tração e compressão de Apley avaliam a 
integridade dos ligamentos cruzados do joelho. 

E) O sinal de Lasègue é um importante sinalizador de dor 
na articulação do ombro. 

 
07 - Os testes especiais são ferramentas importantes na 
avaliação do paciente e construção do seu diagnóstico cinético 
funcional. Sobre os mesmos assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O teste de Neer é Indicado para verificar compressão 
das estruturas sub-acromiais. 

B) O teste de Phalen positivo é indicativo de compressão 
do nervo mediano na síndrome do túnel do carpo. 

C) O teste de Jobe é utilizado no diagnóstico de tendinite 
de cabeça longa do bíceps braquial. 

D) O sinal de Trendelenburg quando positivo indica a 
fraqueza do músculo glúteo médio do membro 
inferior em apoio.  

E) Os testes de gaveta anterior e posterior do joelho são 
utilizados para avaliar a integridade dos ligamentos 
cruzados anterior e posterior, respectivamente. 

 
08 - O exame da sensibilidade sempre é subjetivo, pois depende 
da informação prestada pelo paciente. Sobre esse exame 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A sensibilidade tátil é pesquisada por meio de 
estímulos superficiais na pele do paciente. 

B) Termossensibilidade é a capacidade de o indivíduo 
perceber estímulos de calor ou frio. 

C) Sensibilidade dolorosa pode ser testada através de 
estímulos nociceptivos. 

D) A sensibilidade palestésica (vibratória) pode ser 
pesquisa utilizando-se de estímulos táteis superficiais 
com um chumaço de algodão (p.ex.). 

E) O diapasão é utilizado em saliências ósseas (ex.: 
processo mastóide) para avaliar a sensibilidade 
profunda. 

 



 

 

 

  

09 - O reflexo é uma resposta do organismo a um estímulo 
de qualquer natureza, sendo o fundamental na avaliação de 
pacientes com lesões neurológicas. Desta forma, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) O reflexo orbicular das pálpebras é realizado por 
meio de uma percussão na região glabelar, tendo 
como resposta o pisca do olho. 

B) O reflexo bicipital é realizado através da 
percussão do tendão da cabeça longa do bíceps 
braquial em sua inserção proximal, processo 
coracóide. 

C) O reflexo patelar é melhor examinado com o 
membro inferior estendido e o paciente em 
decúbito dorsal. 

D) A resposta motora observada no exame para o 
reflexo Aquileu é a flexão dorsal do tornozelo/pé. 

E) No reflexo ou sinal de Babinski todos os dedos do 
pé realizam a flexão após uma estimulação tátil na 
região plantar. 

 
10 - São considerados recursos hipertermoterápicos, 
EXCETO: 

A) Forno de Bier 
B) Ondas Curtas 
C) Crioterapia 
D) Microondas 
E) Banho de parafina 

 
11 - O ultrassom (U.S.) terapêutico é um recurso bastante 
utilizado na fisioterapia, pois possui efeitos fisiológicos e 
terapêuticos claramente reconhecidos. Sobre os efeitos do 
U.S., assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O U.S. tem uma importante ação sobre o colágeno 
devido a sua ação fibrinolítica. 

B) O U.S. de 3 MHz tem a sua melhor absorção nos 
tecidos superficiais. 

C) O U.S. de 1 MHz tem uma maior penetração em 
relação ao U.S. de 3 MHz.  

D) O U.S. aumenta a extensibilidade dos tecidos 
conjuntivos. 

E) O U.S. acelera o processo de reparo tecidual 
devido à diminuição do metabolismo alcançado 
pelo mesmo. 

 
12 - A crioterapia é um recurso fisioterapêutico de baixo 
custo, prático e eficaz, sendo o mesmo bastante estudado. 
Sobre este importante recurso da fisioterapia assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A dor é diminuída após a aplicação de compressas 
frias devido ao aumento da velocidade de 
condução nervosa. 

B) Crioterapia é uso do frio de forma terapêutica para 
se produzir e levar o(s) tecido(s) a um estado de 
hiportemia. 

C) Um importante efeito fisiológico da crioterapia é a 
redução do metabolismo. 

D) A hiperatividade fusal pode ser “quebrada” pela 
crioterapia nos espasmos musculares. 

E) O efeito contra-irritativo promovido pelo frio 
fundamenta a analgesia alcançada pela crioterapia. 

 
 
 

13 - A Eletroestimulação neuromuscular (EENM) é um 
recurso eletroterápico utilizado na assistência de músculos 
débeis que apresentem alguma limitação no seu potencial 
contrátil. Sobre o mesmo assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A EENM tem sua indicação no suporte e 
aceleração da recuperação da função motora 
prejudicada. 

B) A EENM substitui a contração muscular 
voluntária, pois atinge valores de torque maiores 
que a contração voluntária máxima. 

C) A EENM facilita o movimento por meio de 
repetições das contrações e restabelecimento de 
cinestesia. 

D) A EENM proporciona ritmicidade aos 
movimentos funcionais. 

E) A EENM é um importante auxiliar na 
cinesioterapia ativa. 

 
14 - O objetivo do método de Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva – FNP é fazer com que o paciente obtenha 
a máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida 
em cada esforço voluntário e o maior número possível de 
repetições desta atividade para facilitar a resposta motora. 
São procedimentos básicos do método de FNP, EXCETO: 

A) Reflexo de estiramento 
B) Acompanhamento visual 
C) Relaxamento muscular 
D) Comando verbal 
E) Sincronismo 

 
15 - Sobre a Saúde do Trabalhador no SUS, marque a 
alternativa INCORRETA: 

A) Os Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) são resultados de uma 
política sanitária governamental, decorrente de um 
processo reivindicatório entre diferentes atores: 
trabalhadores, sindicalistas, profissionais 
interessados na preservação da saúde. 

B) As ações de Saúde do Trabalhador passaram a ser 
competência do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em 1988, com a promulgação da Constituição do 
Brasil, cabendo a Fisioterapia atuar 
exclusivamente nas demandas de reabilitação. 

C) A vigilância em saúde do trabalhador, enquanto 
campo de atuação, distingue-se da vigilância em 
saúde em geral e de outras disciplinas no campo 
das relações entre saúde e trabalho por delimitar 
como seu objeto específico a investigação e 
intervenção na relação do processo de trabalho 
com a saúde. 

D) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST) responde pela execução 
de ações de promoção, preventivas, curativas e de 
reabilitação à saúde do trabalhador brasileiro. 

E) LER/DORT, acidentes biológicos e 
pneumoconioses são grupos de agravos de 
notificação compulsória, em saúde do trabalhador. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

16 - A área técnica de Saúde da Mulher é responsável 
pelas ações de assistência seguintes, EXCETO: 

A) Incentivo ao parto cesáreo 
B) Assistência ao pré-natal 
C) Redução da mortalidade materna 
D) Assistência à população LGBT 
E) Planejamento familiar 

 
17 - Leias as afirmativas que seguem e marque a 
alternativa INCORRETA: 

A) Tendo em vista a intersetorialidade da Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, compete ao 
Sistema Único de Assistência Social o 
reconhecimento do risco social da pessoa idosa 
como fator determinante de sua condição de 
saúde. 

B) Cabem aos gestores, federal, estadual e municipal 
elaborar normas técnicas referentes à atenção à 
saúde da pessoa idosa no SUS. 

C) É alvo da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa todo cidadão e cidadã brasileiros com 65 
anos ou mais de idade. 

D) É diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa a divulgação e informação sobre a mesma 
para profissionais de saúde, gestores e usuários do 
SUS. 

E) É diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa a promoção de cooperação nacional e 
internacional das experiências na atenção à saúde 
da pessoa idosa, assim como o apoio ao 
desenvolvimento de estudos e pesquisas na área. 

 
18 - Leias as afirmativas que seguem e marque a 
alternativa INCORRETA: 

A) As Unidades Básicas de Saúdes desempenham um 
papel central na garantia à população de acesso a 
uma atenção à saúde de qualidade. 

B) A nova Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB) atualizou conceitos na política e 
introduziu elementos ligados ao papel desejado da 
AB na ordenação das Redes de Atenção, 
avançando no reconhecimento de um leque maior 
de modelagens de equipes para as diferentes 
populações e realidades do Brasil, a exemplo dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

C) No Brasil, a Atenção Básica (AB) é desenvolvida 
com alto grau de centralização, capilaridade e 
próxima da vida das pessoas. 

D) Com base no diagnóstico territorial, os 
profissionais do NASF deverão apoiar as equipes 
de Saúde da Família para que desenvolvam ações 
de promoção e de proteção à saúde, além de 
subsidiar o acompanhamento das ações voltadas 
para as deficiências em todas as fases do ciclo de 
vida, com especial atenção à população idosa. 

E) É diretriz da AB estimular a participação dos 
usuários como forma de ampliar sua autonomia e 
capacidade na construção do cuidado à sua saúde 
e das pessoas e coletividades do território, no 
enfrentamento dos determinantes e condicionantes 
de saúde, na organização e orientação dos serviços 
de saúde a partir de lógicas mais centradas no 
usuário e no exercício do controle social. 

19 - O tratamento clínico utilizado em pacientes com 
fratura de ossos longos é determinante para o tratamento 
fisioterápico, uma vez que o tipo de consolidação das 
fraturas poderá interferir no processo de reabilitação. 
Sobre os tipos de consolidação óssea assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) É na consolidação secundária que ocorre a 
formação do calo ósseo. 

B) É na consolidação primária que ocorre a formação 
do calo ósseo. 

C) A consolidação primária é o tipo mais comum de 
consolidação de fraturas. 

D) Na consolidação secundária ocorre o contato 
direto entre os segmentos e o crescimento ósseo se 
dar entre as extremidades comprimidas. 

E) O uso de fixadores externos no tratamento das 
fraturas permite a formação do calo ósseo, sendo a 
sua consolidação do tipo primária. 

 
20 - O nível de amputação de um membro é determinante 
para o processo de protetização e reabilitação de pacientes 
diabéticos. Sobre os níveis de amputação de membros 
inferiores assinale a alternativa CORRETA: 

A) A amputação de Lisfranc é uma desarticulação 
entre os ossos navicular e cubóide com o tálus e o 
calcâneo, respectivamente. 

B) A amputação de Chopart diz respeito à 
desarticulação entre os ossos cubóide e navicular 
com o calcâneo e o tálus, respectivamente. 

C) A amputação de Syme refere-se à desarticulação 
dos metatarsos com os ossos cubóide e navicular. 

D) A amputação de Lisfranc diz respeito à 
desarticulação dos metatarsos com os ossos 
cuneiformes e cubóide. 

E) A amputação de Pirogoff refere-se à 
desarticulação dos metatarsos com os ossos 
cuneiforme e navicular. 

 
21 - Segundo o último Consenso Brasileiro do Tratamento 
da Fibromialgia a conduta terapêutica deve ser elaborada, 
em discussão com o paciente, de acordo com a intensidade 
da sua dor, funcionalidade e suas características, sendo 
importante também levar em consideração suas questões 
biopsicossociais e culturais. São manifestações clínicas da 
fibromialgia, EXCETO: 

A) Distúrbios do sono e fadiga 
B) Cefaléia tensional e zumbidos 
C) Parestesias e urgência miccional 
D) Palpitação e dispneia 
E) Nódulos de Bouchard e Heberden 

 
22 - “É uma doença inflamatória crônica, sistêmica, aditiva 
e simétrica”. Para qual doença reumatológica refere-se 
esse conceito? 

A) Artrite reumatoide 
B) Osteoartrite 
C) Espondilite anquilosante 
D) Osteoporose 
E) Esclerodermia 

 
 
 
 



 

 

 

  

23 - Comum em pacientes que sofreram Acidente Vascular 
Encefálico - AVE, a hemiplegia é a síndrome caracterizada pela 
perda da motilidade voluntária em uma metade do corpo. Sobre 
os AVEs assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A espasticidade apresenta-se por meio de lesões 
corticais e da cápsula interna, resultando no padrão 
flexor de MMSS e extensor de MMII. 

B) A fase espástica tem início lento e insidioso e se 
caracteriza por hipertonia muscular, presença de 
reflexos profundos hiperativos, sinais de automatismo 
medular (Ex.: clônus). 

C) Normalmente o quadro de hemiplegia se inicia com a 
fase flácida e após um tempo indeterminado se 
transforma em espástica. 

D) Na hemiplegia ocorre lesão no hemisfério cerebral 
homolateral ao lado paralisado. 

E) Na 1ª fase do AVE, além de flacidez da musculatura, 
constata-se uma hipo ou arreflexia com profunda 
ausência de sinais de automatismo medular. 

 

24 - O tratamento fisioterápico proposto para pacientes com 
Doença de Parkinson é baseado em uma reabilitação 
restauradora e/ou em programas de manutenção funcional. 
Com base no exposto assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A reabilitação restauradora aborda a melhoria da 
força, amplitude de movimento, desempenho 
funcional e resistência física. 

B) Os programas de manutenção funcional são 
elaborados para lidar com os efeitos progressivos da 
doença. 

C) Em ambas as estratégias de tratamento o alívio da dor 
nas articulações periféricas é a meta principal a ser 
alcançada. 

D) A reabilitação restauradora usa de estratégias de 
treinamento para recuperação e compensação. 

E) Nos programas de manutenção funcional são 
desenvolvidas estratégias para prevenir ou tornar mais 
lento o declínio na função e promover exercícios 
regulares, boa saúde e habilidades para tratar de si 
próprio. 

 

25 - Quanto à reabilitação e treinamento físico na insuficiência 
cardíaca (IC) crônica, marque a alternativa INCORRETA: 

A) A reabilitação ou atividade física programada melhora 
a qualidade de vida e capacidade para exercício, 
contudo os resultados para sobrevida e hospitalizações 
são conflitantes. 

B) O treinamento complementar de músculos 
inspiratórios pode ser indicado naqueles pacientes 
com IC que apresentam fraqueza da musculatura 
respiratória (> 40% da pressão inspiratória máxima 
predita) 

C) A melhora de qualidade de vida advinda do 
treinamento físico pode ser mais importante na 
etiologia chagásica que apresenta maior 
comprometimento. 

D) Intensidades diferentes de exercício podem ter ação 
diferente na fisiopatologia da IC. 

E) Pilates, hidroterapia e o treinamento intervalado e 
contínuo têm sido utilizados no tratamento da IC. 
Dentre os mecanismos de ação de alguns desses 
métodos de reabilitação, inclui-se a redução da 
sensibilidade dos quimiorreceptores descrita durante 
exercício. 

26. Quanto à reabilitação cardíaca, marque a alternativa 
INCORRETA: 

A) Durante a contração isométrica, observa-se 
diminuição da frequência cardíaca, que varia de 
acordo com a massa muscular envolvida na 
contração, com a força voluntária máxima e com a 
duração da contração. 

B) Grande parte dos pacientes com doença 
cardiovascular estabelecida refere diminuição da 
capacidade funcional, a qual se relaciona com 
redução no VO2 máximo obtido durante realização 
de teste ergométrico. 

C) Entre os benefícios fisiológicos proporcionados 
pelo exercício, em pacientes com doença arterial 
coronariana estável, incluem-se a melhora da 
angina em repouso. 

D) Tanto em pacientes portadores de cardiopatia, 
como em indivíduos saudáveis, observa-se uma 
forte associação entre baixa capacidade física e 
risco de morte. 

E) Além de dar ênfase à prática da atividade física, os 
programas de reabilitação cardíaca também 
envolvem outras ações desenvolvidas por 
profissionais das áreas de enfermagem, nutrição, 
assistência social e psicologia visando modificar 
outros aspectos que contribuem com a diminuição 
do risco cardíaco de forma global. 

 
27 - Quanto à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
e seu tratamento, leia as afirmativas que seguem, 
marcando a CORRETA: 

A) O tratamento com anticolinérgico inalado de longa 
tem baixo efeito na redução do número de 
exacerbações na DPOC e na melhora da eficiência 
da reabilitação pulmonar. 

B) Vacinas contra gripe podem reduzir doenças 
graves e morte em pacientes com DPOC. 

C) Os principais objetivos da reabilitação pulmonar 
na DPOC são reduzir os sintomas, melhorar a 
qualidade de vida e aumentar a participação física 
e emocional nas atividades diárias. 

D) A reabilitação pulmonar na DPOC combina 
exercícios com sessões educativas, visando 
reduzir a dispneia, melhorar o estado de saúde e 
reduzir os custos com medicamentos e 
hospitalizações. 

E) Pacientes com DPOC em todos os estádios da 
doença parecem se beneficiar de programas de 
treinamento com exercícios, melhorando a 
tolerância ao exercício e os sintomas de dispneia e 
fadiga. Esses benefícios podem ser sustentados 
mesmo após um único programa de reabilitação 
pulmonar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

28 - Sobre a Fibrose Cística, marque a alternativa 
INCORRETA: 

A) O programa de Fisioterapia Respiratória deverá 
ser realizado mesmo que o paciente portador de 
fibrose cística se encontre assintomático e deve 
ser modificado conforme a progressão da doença e 
exacerbação dos sintomas. 

B) As manobras de higiene brônquica na fibrose 
cística auxiliam a eliminação de secreções 
reduzindo a obstrução de vias aéreas e suas 
consequências, como atelectasias e 
hiperinsuflação. 

C) O contato regular com o fisioterapeuta melhora a 
compreensão, adesão e efetividade do programa 
de tratamento na Fibrose Cística. 

D) A Fisioterapia Respiratória atua em diversos 
aspectos dos pacientes com fibrose cística, tais 
como avaliação da força muscular respiratória, da 
função pulmonar e do condicionamento físico, 
educação sobre a doença, seus tratamentos e 
intervenção por meio de manobras de higiene 
brônquica, exercícios respiratórios, reabilitação 
pulmonar, cinesioterapia, reeducação postural 
dentre outros. 

E) Os antibióticos e corticosteroides inalados devem 
ser administrados logo antes da sessão de 
Fisioterapia Respiratória, enquanto que as 
inalações de mucolíticos e broncodilatadores 
devem ser feitas ao final da sessão, tendo assim 
maior chance de atingir as vias aéreas periféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

TOLERÂNCIA 
  

 Quando o mundo se torna violento, buscamos 
uma explicação em que a compreensão se expresse em atos 
e palavras. Mas como explicar a tortura, o assassinato, a 
censura, o imperialismo ou o terrorismo, ferramentas 
favoritas dos repressores que querem evitar qualquer 
opinião divergente? 
 Histórias recentes da América Latina, da Europa e 
do Oriente Médio comprovam tais fatos: é o caso de Cuba 
de Castro, do Peru de Fujimori e dos radicalismos 
políticos, de triste memória, da Argentina e do Brasil; é a 
incompreensão de protestantes e católicos, na Irlanda; é a 
questão entre judeus e palestinos, que faz sangrar a Terra 
Santa. O fanatismo defensor de uma verdade aceita como 
única não é patrimônio  exclusivo das ditaduras. Hoje os 
fundamentalismos religiosos, misturados a frustrações 
econômicas e sociais, são a expressão  patológica de 
uma quebra de equilíbrio do universo. Como, então, 
enfrentá-los?  
 Não há melhor antídoto contra a conduta 
intolerante que a liberdade, consequência da pluralidade, 
que consiste em defender ideias próprias, mas aceitando 
que o outro possa ter razão. Precisamos  reconhecer 
velhas verdades: a violência gera violência; todo poder é 
abusivo; o fanatismo é inimigo da razão; todas as vidas são 
preciosas; a guerra jamais é gloriosa, exceto para os 
vencedores que creem que Deus está ao lado dos grandes 
exércitos.  
 A solidariedade e a tolerância democrática, 
inexistentes no nosso tempo, implicam uma revolução em 
nossas mentalidades e na aceitação do que percebemos 
como diferentes, para se configurar uma sociedade 
multicultural. Esses são os desafios éticos que deveríamos 
enfrentar, sem a arrogância dos países desenvolvidos e sem 
a marginalização dos subdesenvolvidos, afundados na 
miséria e na fome. 

(Carlos Alberto Rabaça, em O Dia, 21/11/01) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o autor, o problema maior existente em 
nossa atualidade é a “violência”. 
II- O pronome relativo “QUE” (linha 20) refere-se a 
“pluralidade”. 
III- Os vocábulos arrogância / marginalização, protestantes 
/ católicos e judeus/  palestinos podem ser citados como 
elementos antagônicos. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 
 
 
 
 
 

30 - O autor faz referência a problemas específicos de 
diversos países. Aquele cujo problema diverge do dos 
demais é: 

A) Irlanda 
B) Brasil 
C) Cuba 
D) Peru 
E) Argentina 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o texto, ser livre é possuir seus conceitos 
e aceitar os dos outros. 
II- “Expressão patológica” pode ser substituída por 
“Expressão mórbida” sem alteração semântica no texto. 
III- Considerando as ideias defendidas no texto, é possível 
concluir que nada pode combater a intolerância de nossa 
atualidade. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
32 - Identifique o vocábulo cujo elemento mórfico 
destacado foi classificado de forma incorreta: 

A) auxílio – vogal temática 
B) garotas – desinência nominal 
C) tricotar – consoante de ligação 
D) mexeram – tema 
E) estabelecesse – sufixo 

 
33 - Assinale, nas séries seguintes, aquela em que uma 
palavra contém erro de grafia: 

A) empecilho – erisipela – displicência 
B) escárnio – irrequieto – herege 
C) lacrimogênio – cumieira – candeeiro 
D) auge – pretensioso – escassez 
E) obsessão – excêntrico – ojeriza 

 
34 -  Na oração “A resposta aos grevistas não os 
convenceu”, o termo destacado tem a função sintática de: 

A) adjunto adnominal 
B) objeto indireto 
C) objeto direto pleonástico 
D) complemento nominal 
E) vocativo 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

35 - Das afirmações seguintes: 
I- Mafalda inclui judô na sua formação, pois percebe que o 
grau de agressividade verbal pode desencadear uma 
agressão corporal e nesse caso ela precisará se defender. 
II- O primeiro quadrinho apresenta dois verbos 
empregados no modo subjuntivo. 
III- O segundo quadrinho apresenta uma locução verbal. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - Identifique nos períodos seguintes, o que apresenta oração 
subordinada adjetiva restritiva: 

A) Os animais que se alimentam de carne chamam-se 
carnívoros. 

B) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
C) Não é segredo que os dois não se entendem. 
D) Seu receio era que chovesse. 
E) Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 

 
37 - Nos vocábulos seguintes: 
canon – Jacarei – enjoo – tamoio – balaustre 
Quantos devem receber o acento gráfico? 

A) dois 
B) quatro 
C) um 
D) três 
E) todos 

 
38 - Identifique o item cujo acento indicador de crase foi usado 
de forma incorreta: 

A) Apresentei-me à diretoria. 
B) Procedeu-se à apuração dos votos. 
C) Admirei os quadros à oleo. 
D) Dedico-me às artes. 
E) Ninguém é insensível à dor. 

 
39 - A regência verbal está incorreta em: 

A) De noite entretinha-se a ouvir música. 
B) O congresso rejeitará medidas que impliquem 

aumento de impostos. 
C) Ela namora um oficial da marinha. 
D) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
E) Nas aflições é tão bom deparar com alguém que nos 

ajude! 
 
A questão 40 se refere a tira seguinte: 

 

40 - Das afirmações seguintes: 
I- A palavra “troço” no último quadrinho refere-se ao controle 
(remoto). 
II- A última cena revela que dentro os hábitos do garoto está 
incluso o de ver televisão demais. 
III- A figura de linguagem “Há séculos” presente no segundo 
quadrinho denomina-se “eufemismo”. 

A) Apenas o item II está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 




