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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de
prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à
resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA,
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na
sala até esse horário.
7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O recurso linguístico que faz progredir o texto é

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.
Texto 1 – Círculo vicioso

(A) a intransigência dos superiores.
(B) a falta de colaboração da equipe.
(C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.
(D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale
ao sentido construído pelo seguinte provérbio:
(A) “Estou em um beco sem saída”.
(B) “Acordou com a avó atrás do toco”.
(C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.
(D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os pontos de interrogação empregados no texto têm a
função de mostrar
(A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da
equipe.
(B) a reação das pessoas diante das soluções apresentadas.

Disponível em: <http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empreendedor/umciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-produtividade-de-uma-empresa/>. Acesso
em: 30 jan. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando a articulação entre os discursos verbal e
não verbal, o tema central do Texto 1 é a
(A) condução respeitosa da equipe de trabalho.
(B) gestão das novas tecnologias para a otimização do
tempo.

(C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.
(D) o compromisso da gerência diante da necessidade
coletiva.
▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades
de deliberações
(A) individuais e coletivas.
(B) objetivas e subjetivas.

(C) administração de conflitos entre os colegas.

(C) humanas e materiais.

(D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do
setor.

(D) virtuais e presenciais.
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função do pronome “isso” no texto conduz à

A coesão do texto é garantida pela indicação da

(A) indefinição do tema.

(A) referencialidade pelas catáforas.

(B) remissão metafórica.

(B) cadencialidade pelas aliterações.

(C) referenciação anafórica.

(C) direcionalidade pelas placas.

(D) indeterminação do sujeito.

(D) sequencialidade pelas setas.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.
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▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Texto 2

Disponível em: <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhasde-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante
(A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação
face a face.
(B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear
funções de trabalho.
(C) das relações sociais conflituosas na distribuição das
tarefas cotidianas.
(D) do emprego de expressões inapropriadas entre superiores e subalternos.
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A linguagem empregada na tirinha caracteriza
(A) uma forma direta de raciocinar.
(B) uma maneira lógica de pensar.
(C) um estilo coloquial de falar.
(D) um modo espontâneo de ser.
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Do último quadro da tirinha, pela associação entre os recursos verbal e não verbal, infere-se que
(A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.
(B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.
(C) a personagem representa um papel falso.
(D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migraram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil migraram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em
todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas
foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do
porcentual referente ao total, no estado, representado em
relação ao total do país?
(A) 1,23%
(B) 2,19%
(C) 23,70%
(D) 43,47%
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O dono de um posto de combustíveis fixará os novos preços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a diferença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer
que o cliente possa escolher qualquer um dos combustíveis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais
vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com
combustível, considerando um veículo flex, que tem o consumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros percorridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por
litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do desejado pelo dono do posto, são, respectivamente:
(A) 2,099 e 3,099
(B) 2,339 e 3,339
(C) 2,449 e 3,449
(D) 2,579 e 3,579
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 toneladas de carne bovina. De acordo com o contrato, o pagamento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado
em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um
dólar a R$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era
US$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o
ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 toneladas, os novos valores são US$ 43 por arroba, com uma
taxa de câmbio de um dólar a R$ 3,20, o fazendeiro quer
calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado
em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base
nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxima dessa diferença é:
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um comerciante comprou e vendeu um certo produto,
sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensalmente como sendo a diferença do valor pago na compra
pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir apresenta os valores em milhares de reais, respectivamente,
para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.
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Com base nas informações apresentadas no gráfico, o
maior lucro ocorreu no mês de
(A) janeiro.
(B) fevereiro.
(C) março.
(D) abril.
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quatro filhas estavam na cozinha no momento em que
apenas uma delas colocou o dedo no bolo confeitado.
Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crianças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu,
então, o relato das quatro filhas:
– Eu não mexi, diz Joana.
– Foi a Lara, diz Vitória.
– Foi a Vitória, diz Luna.
– A Luna não disse a verdade, diz Lara.
Sabendo que somente um dos relatos tem valor lógico
falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome
(A) Vitória.
(B) Joana.
(C) Luna.
(D) Lara.

(A) +33 510,00
(B) +13 694,00
(C) -1 410,00
(D) -12 000,00

matemática_superior

UFG/CS

CONCURSO PÚBLICO

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA

TAE/2015

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e
(b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessadas, respectivamente, nos menus

É um software ou hardware que verifica as informações
provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou bloquear o acesso ao computador de acordo com as configurações aplicadas, ajudando a impedir o acesso indevido
de hackers ou programas maliciosos em um computador
via internet. Essa definição refere-se a

(A) Ferramentas e Inserir.

(A) criptografia.

(B) Formatar e Tabela.

(B) firewall.

(C) Editar e Arquivo.

(C) antivírus.

(D) Exibir e Janela.

(D) phishing.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos princípios básicos da informática é o tratamento
das informações em meio digital, cuja manipulação por
dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de
informações, somente de saída de informações ou de entrada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de
armazenamento diferentes, tais como disco rígido, pen
drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de
unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.
(B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.
(C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.
(D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um usuário de um computador com o sistema operacional
Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta
de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve
(A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modificar a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.
(B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a
opção Geral, em seguida opção de Modo de Exibição.
(C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel
de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Arquivo e Pasta.
(D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher opções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exibição.
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer instituição desenvolver atividades de gestão, como enviar email, postar informações na página e acessar conteúdo.
São aplicativos da internet na respectiva ordem browser,
correio e aplicativo de rede social:
(A) Opera, Outlook e Likedin.
(B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.
(C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.
(D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.
informática_superior
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com artigo 15 do Código de Ética e Deontologia
da Fisioterapia, de 2013, é proibido ao fisioterapeuta

De acordo com a Resolução n. 432, de 2013, que dispõe
sobre o exercício acadêmico de estágio não obrigatório
em Fisioterapia, o número máximo de estagiários em relação ao número de fisioterapeutas nas entidades concedentes deve atender à proporção:
(A) de 6 a 10 fisioterapeutas: até 2 (dois) estagiários.
(B) de 8 a 12 fisioterapeutas: até 3 (três) estagiários.
(C) de 11 a 25 fisioterapeutas: até 6 (seis) estagiários.

(A) prescrever tratamento fisioterapêutico sem consulta,
exceto em caso de urgência.
(B) negar atendimento fisioterapêutico sem consulta prévia.
(C) prestar assistência fisioterápica em instituição não
credenciada ao Crefito da região correspondente.
(D) assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia, em caráter de urgência quando for o único
profissional do setor.

(D) acima de 25 fisioterapeutas: até 50% de estagiários.
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo a Resolução n. 139 de 1992, do Cofito, é permitido ao fisioterapeuta ser o responsável técnico de, no
máximo,
(A) 1 local de serviço.
(B) 2 locais de serviço.
(C) 3 locais de serviço.
(D) 4 locais de serviço.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo o Ministério da Saúde, a vacina que deve ser
aplicada nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido
é contra
(A) a febre amarela.
(B) o sarampo.
(C) o tétano.
(D) a hepatite B.
▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em relação à cobrança de honorários, de acordo com o
Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o fisioterapeuta
(A) pode cobrar do cliente nos serviços públicos em situações de complementação de honorários por serviços
prestados.
(B) pode afixar preços dos serviços a serem prestados
em local designado para este fim, como em outdoors
e panfletos de divulgação comercial.
(C) pode obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, como a comercialização de órteses, desde que respeitada a correta indicação do produto.
(D) pode deixar de cobrar honorários por assistência
prestada a um colega, desde que seja ressarcido do
gasto com materiais utilizados no atendimento.

A Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT),
que é desencadeada por movimentos de força repetidos
de flexão e extensão de punho, é denominada
(A) tenossinovite de DeQuervain.
(B) epicondilite.
(C) síndrome do túnel do carpo.
(D) tenossinovite dos extensores dos dedos.
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para a prescrição de palmilha de descompressão em
áreas de maior descarga de peso para um paciente diabético com pé insensível, o fisioterapeuta deve solicitar o
exame complementar de
(A) bioestesiometria.
(B) fotogrametria.
(C) bioplantometria.
(D) baropodometria.

fisioterapeuta
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Considere o seguinte caso clínico para responder às questões de 28 a 31.
João da Silva, de 45 anos, com queixa de dispneia aos
mínimos esforços, astenia e perda de peso. Relata que os
sintomas iniciaram há um ano e que pioraram na última semana. Profissão: polidor de mármore (há 7 anos). O paciente tem história de tabagismo, que iniciou há 10 anos,
com uso de 20 cigarros por dia, com cessação há um ano.
Exames complementares: radiografia de tórax: padrão de
infiltrado alveolar bilateral, com distribuição difusa; tomografia de alta resolução: padrão de opacidade em vidro fosco. Na avaliação em repouso, sem O 2 suplementar, o fisioterapeuta obteve os seguintes dados:
FR: 20 irpm; FC: 106 bpm, PA: 132/92mmHg; SpO2: 84%,
VC: 320mL; PImáx: -60 cmH2O e PEmáx: 60cmH2O

TAE/2015

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em indivíduos sem doença pulmonar, o volume dos espaços mortos anatômico e fisiológico é praticamente igual,
porém, em pneumopatas, pode haver diferença considerável. Assim, considera-se que o espaço morto
(A) fisiológico é obtido pelo método de Fowler e reflete a
morfologia dos pulmões.
(B) anatômico é obtido pelo método de Bohr e reflete o
volume das vias aéreas condutoras.
(C) fisiológico é maior em enfisematosos, pois há maior
volume pulmonar que não elimina CO2.
(D) anatômico é maior em fibrocísticos, devido ao aumento da área condutora provocada pela fibrose pulmonar.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O período de latência, em anos, da pneumoconiose apresentada por João é de

Considere o texto para responder às questões 33 e 34.
“Com a intensa estimulação nas lâminas medulares do
corno posterior diretamente da periferia, interneurônios
são ativados para modular a dor de forma inibitória. Pela
teoria das comportas, estes interneurônios dependem da
competição entre o estímulo nocivo e o proprioceptivo.
Como a velocidade do estímulo proprioceptivo é maior,
sua chegada no corno posterior ativará os interneurônios e
facilitará a liberação de substâncias opioides.”

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carga tabágica desse paciente é

REV. DOR, São Paulo, v. 13, n.1, mar. 2012. p. 65-70.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) 7
As técnicas fisioterápicas que têm seu efeito explicado por
esta teoria são:

(B) 10
(C) 20

(A) FES E TENS.

(D) 18

(B) micro-ondas e ondas curtas.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma medida que preveniria diretamente o desenvolvimento da pneumoconiose apresentada por João seria
(A) a cessação do tabagismo antes do início da atividade
laboral.
(B) o uso de EPI durante o polimento do mármore.
(C) o controle semestral das condições de saúde na medicina do trabalho da empresa.
(D) o uso de broncodilatadores de longa duração associados à prática de atividade física aeróbica diária.

(C) crioterapia e ultrassom.
(D) TENS e acupuntura.
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao escolher a técnica eletrotermoterápica, que se baseia na
teoria das comportas, e eleger a modalidade convencional
para tratar a dor aguda, o fisioterapeuta deve utilizar
(A) frequência de pulso alta.
(B) frequência de pulso baixa.
(C) modo subaquático.
(D) modo direto (gel).

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O volume-minuto de João obtido na avaliação foi de
(A)

6,4

(B)

19,2

(C)

320

(D) 6400

fisioterapeuta
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o caso a seguir.
Paciente masculino, de 78 anos, portador de DPOC, com
os seguintes parâmetros de gasometria arterial: pH: 7,33;
PaCO2: 58 mmHg; PaO2: 63 mmHg; HCO3- 22 mEq/L; BE:
- 6 mmol/L; SaO2: 77%

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na regulação respiratória, o sistema nervoso central é mais
sensível à concentração de
(A) oxigênio.
(B) surfactante.

Diante desse caso, a análise gasométrica indica

(C) dióxido de carbono.

(A) alcalose respiratória parcialmente compensada por
alcalose metabólica, com hipoxemia.

(D) óxido nítrico.

(B) acidose respiratória parcialmente compensada por alcalose metabólica, com hipoxemia.
(C) alcalose metabólica compensada por alcalose respiratória sem hipoxemia.
(D) distúrbio misto com compensação metabólica.
▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No que se refere à anatomia da criança e do recém-nascido,
(A) a traqueia tem o diâmetro entre 3 e 5 cm.
(B) o brônquio fonte esquerdo é menos angulado, o que
leva ao acometimento de pneumonia recorrente.

Em ventilação mecânica invasiva, o modo ventilatório de
pressão controlada é caracterizado por

(C) a caixa torácica modifica-se consideravelmente durante a inspiração, pois as costelas são cartilaginosas
e muito complacentes.

(A) fluxo decorrente de variação de pressão.

(D) a epiglote é mais larga e horizontalizada.

(B) fluxo predeterminado.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(C) frequência respiratória variável.
(D) volume corrente constante.
▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O processo automático fisiológico da respiração origina-se
em impulsos provenientes do tronco encefálico. O centro
respiratório localizado posteriormente na porção superior
da ponte e que controla a frequência e o padrão dos movimentos respiratórios é o
(A) apnêutisco.

Em relação às doenças respiratórias do período neonatal,
(A) a radiografia de tórax da aspiração de mecônio mostra aparência de vidro fosco.
(B) a persistência do canal arterial se dá pela comunicação entre átrios.
(C) a síndrome do desconforto respiratório agudo moderado apresenta opacificação total dos pulmões.
(D) o uso de ar ambiente na reanimação neonatal reduz
mortalidade e doenças hemorrágicas pulmonares.

(B) pneumotáxico.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(C) dorsal.
(D) ventral.

Em relação ao transporte do paciente sob ventilação mecânica pulmonar,

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(A) a ventilação manual é a mais recomendada por resultar em menor alteração dos gases sanguíneos.

O córtex cerebral pode prevalecer em situações que exijam o controle voluntário, como na deglutição. Em situações de hiperventilação voluntária, como no mergulho livre, se a PaCO2 do indivíduo se reduzir pela metade, o pH
(A) reduz de 0,6 unidade.
(B) reduz de 0,5 unidade.
(C) eleva de 0,4 unidade.
(D) eleva de 0,2 unidade.

(B) gases em compartimentos anatômicos normais podem sofrer alterações decorrentes do aumento da altitude.
(C) crianças e recém-nascidos sofrem menos alterações
que adultos no transporte aéreo por apresentar aumento de gases sanguíneos.
(D) os adventos adversos que ocorrem durante o transporte demonstram que 72% estão relacionados com
os equipamentos.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à parada cardiorrespiratória na pediatria e neonatologia,

Paciente internado há um mês em uma unidade de terapia
intensiva apresenta hipertonia de hemicarpo esquerdo. O
tipo e a característica de hipertonia apresentada por este
paciente são, respectivamente,

(A) as diretrizes da American Heart Association (AHA) recomendam C-A-B tanto para neonatologia quanto
para pediatria.
(B) as ventilações de resgate poderão ser aplicadas na
frequência de 8 a 10 ventilações por minuto para pediatria.

(A) elástica, cede à movimentação e não varia com a velocidade.
(B) elástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.

(C) a relação compressão-ventilação até a colocação da
via aérea avançada é de 30:2 com um socorrista.

(C) plástica, não cede à movimentação e não varia com a
velocidade.

(D) o desfibrilador é utilizado como último recurso, quando as massagens cardíacas não obtiveram resultado.

(D) plástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As doenças respiratórias são a causa mais frequente de
morbidade em pacientes na fase hospitalar. Sendo assim,
a fisioterapia respiratória pode minimizar e reverter complicações como atelectasias e obstruções por hipersecreção
brônquica. Assim,
(A) a drenagem postural é realizada em decúbito ventral
para remoção de secreção das regiões dorsais.
(B) a vibração e a percussão deslocam secreção de vias
aéreas periféricas.
(C) a desobstrução rinofaríngea retrógrada é indicada em
crianças maiores de 24 meses.
(D) o ciclo ativo da respiração é realizado com exercícios
diafragmáticos e deve-se evitar o huff com crianças
menores de 3 anos.
▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Paciente que apresenta cervicalgia não deve utilizar a
TENS para tratamento da dor caso apresente
(A) gravidez.
(B) epilepsia.
(C) tumor na mão.
(D) tecido desvitalizado.
▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao traçar um plano terapêutico visando à melhora da movimentação do paciente, deve-se pensar em um conceito
amplo e na interação de três fatores, que são:
(A) indivíduo, tarefa e ambiente.
(B) patologia, função e clima.
(C) indivíduo, patologia e tarefa.

Sabe-se que o suporte ventilatório não invasivo propicia
melhora das trocas gasosas e redução do trabalho respiratório. Assim, em relação à sua indicação,
(A) no edema agudo cardiogênico, deve-se usar EPAP
entre 8 a 10 e IPAP até 20.
(B) na esclerose lateral amiotrófica, o ventilador bilevel
no modo AVAPS é contraindicado, pois não possui
volume garantido.
(C) no pós-operatório de cirurgias esofágicas, utiliza-se
EPAP entre 6-8 e IPAP maior que 15 para evitar atelectasia pós-anestésica.
(D) na broncoscopia, a ventilação não invasiva pode ser
utilizada durante e após o procedimento, visando diminuir a hipoxemia.

(D) patologia, indivíduo e ambiente.
▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A ginástica laboral aplicada durante o expediente de trabalho é denominada:
(A) introdutória.
(B) corretiva.
(C) preparatória.
(D) compensatória.
▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Crianças com diagnóstico de mielomeningocele poderão
apresentar um quadro clínico de
(A) apencefalia.
(B) microcefalia.
(C) hidrocefalia.
(D) encefalite.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para realização de diagnósticos terapêuticos funcionais, é
necessário que o fisioterapeuta faça uma avaliação minuciosa do paciente. Os testes disponíveis são utilizados
cada um para uma avaliação específica. Assim, o teste de

Em paciente que sofreu trauma raquimedular, verificou-se
que o nível neurológico foi L2. Os músculos preservados
nesse nível de lesão são os

(A) Childress avalia lesão meniscal.
(B) Jobe avalia instabilidade da cápsula articular de ombro.
(C) Patrick avalia artrite de joelho.
(D) Galeazzi avalia bilateralmente o deslocamento congênito de lactentes.
▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em relação à neurofisiologia, sabe-se que
(A) os dendritos, em geral, são mielinizados e especializados em receber estímulos.

(A) flexores de quadril.
(B) adutores de quadril.
(C) extensores de quadril.
(D) abdutores de quadril.
▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para a lesão neurológica no nível L2, o fisioterapeuta deve
indicar o seguinte tipo de órtese e de deambulação:
(A) AFO e deambulação comunitária.
(B) KAFO e deambulação terapêutica ou domiciliar.
(C) AFO e deambulação terapêutica ou domiciliar.

(B) o impulso nervoso viaja ao longo do neurônio aferente, em direção ao músculo.

(D) RGO e deambulação comunitária ou terapêutica.

(C) o espaço entre um dendrito e um neurônio recebe o
nome de fenda sináptica.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(D) os atos voluntários e executados são comandados
pelo sistema nervoso periférico autônomo.

Em pacientes portadores de cicatrizes hipertróficas, o íon
a ser utilizado na iontoforese é o
(A) magnésio.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A fisioterapia neurológica atua na prevenção, habilitação e
reabilitação em pacientes com disfunção motora. Acerca
da avaliação da deambulação, na marcha do tipo
(A) ceifante, o paciente adquire uma postura em flexão
de membro superior e inversão de pé.
(B) atáxica, há fraqueza muscular de dorsiflexores por lesão de nervos periféricos.
(C) escarvante, a base é alargada, típico de lesão cerebelar.
(D) apráxica ou em tesoura, ocorre encurtamento do
quadril, comum em pacientes diplégicos com paralisia
cerebral.
▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O membro residual de amputação é denominado coto e é
responsável pelo controle da prótese durante ortostatismo
e deambulação. Assim,
(A) na amputação de Lisfranc, o paciente é incapaz de
realizar descarga total de peso.
(B) na desarticulação de joelho, dificilmente há preservação da patela.

(B) cálcio.
(C) iodo.
(D) zinco.
▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Alguns pacientes que usam opioides constantemente desenvolvem tolerância analgésica. A ação de analgesia que
a TENS de baixa frequência produz neste pacientes é
(A) potencializadora.
(B) eficaz.
(C) moderada.
(D) ineficaz.
▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O par de nervos cranianos que promovem sensibilidade na
face é:
(A) IX e nervo glossofaríngeo.
(B) IV e nervo troclear.
(C) V e nervo trigêmeo.
(D) VII e nervo facial.

(C) na amputação de Chopart, ou desarticulação do retropé, há diminuição do braço de alavanca.
(D) na amputação transfemoral, há um gasto energético
de 85% durante a marcha.
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Ministério da Saúde, acompanhando recomendação da
Organização Mundial da Saúde, preconiza o aleitamento
materno exclusivo até a criança completar
(A)

6 meses.

(B) 12 meses.
(C) 18 meses.
(D) 24 meses.
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