
Fisioterapeuta

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE RACHEL DE QUEIROZ PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A vida é uma tarefa que não pode ser dividida com ninguém.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO para T
S05

TARDE

CÓDIGO

EDITAL Nº 001/2015

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Ética e Legislação na Administração Pública 5 0,5

Atualidades 5 0,5

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 2

Conhecimentos Específicos 15 3
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Os amores de Alminha

Descobriram que Maria Alminha há mais de
meses que não ia às aulas. Amoça faltava por regime
e sistema, enviuvando o banco da escola. A diretora
mandou chamar a mãe e lhe comunicou da filha,
vítima de prolongada ausência. A mãe, face à notícia,
não tinha buraco onde se amiudar.

[...]
Tinha sido assim a vida inteira: o marido sentia

vergonha de ter gerado apenas um descendente.
Ainda por cima uma filha. A menina se tornara
incumbência de sua mãe. Noite e dia, ela sozinha se
ocupava. Ganido de cachorro, gemido de filha? Tudo
sendo igual, sem motivo para perturbação do pai. Só
ela se levantava, atravessando a noite com cadência
de estrela. Pelos escuros corredores, seus passos se
cuidavam para não despertar nem marido nem a filha
já readormecida.

Agora, regressando da escola, a mãe parecia
ainda noturna. [...] Chegada à casa, segredou ao pai.
Os dois ruminaram o pânico: anteviam Alminha
metida em namoriscos. Mas que namoro, se nem
rapaz se lhe via? Ou seria motivo pior? Nem ousaram
mencionar a palavra. Mas droga era o receio mais
escondido. Decidiram nada dizer, adiar conversa.
Urgia apanhar Alminha em flagrante. O pai logo
invocou parecenças hereditárias com a mãe. Aquilo
era doença de mulherido. Antes tivessem tido
rapazes. [...]

– Essa miúda não sabe a quantas desanda.
E ordenou que fossem vasculhados a pasta e

os manuais escolares. [...] A mãe abriu, espreitou as
linhas e leu, em voz de se ouvir:

– “Hoje lhe vi. Gosto de espreitar seu corpo,
assim branco, no meio de tanto sujo deste mundo.”

Um branco? A miúda andava metida com um
branco. O pai, então, se disparatou. Como é? Não lhe
chega a raça? Quer andar por aí, usufrutífera, em
trânsitos de pele?

– Não quero cá dissos, rematou. E pegou ele
no caderno com fúria de tudo rasgar. Mas logo
devolveu o objeto do crime.

– Leia você que meus olhos já estão todos a
tremer, meu coração está num feixe nervoso.

Antes de ler, a mãe olhou demoradamente o
caderno. Havia uma disfarçada ternura em seus
olhos? Passou a mão como se afagasse o papel.
Aquilo não era um diário, que ela não tinha fôlego
para tanta rotina.[...] Eram magras palavras, só
engordando nas entrelinhas. Na página, já roída
pelos dedos, a senhora leu, a lágrima resvalando na
voz:

– “Hoje vi-o a nadar e me apeteceu atirar-me
para a água, me banhar nua com ele”.

Se engordar é “ganhar gordura, aumentar de volume,
tornar-se mais substancioso”, o narrador, quando
afirma que as “magras palavras” de Alminha
engordavam nas entrelinhas, sugere que:

A) as palavras estavam hierarquizadas, assumindo
tom de censura e espanto diante do
acontecimento.

B) Alminha escrevia pouco, mas suas palavras
permitiam inferir muitos sentidos subentendidos.

C) o caderno estava cheio de segredos, de
disparates não aceitáveis e que expunham as
artimanhas deAlminha.

D) o diário denunciava o comportamento deAlminha
que andava “rapazeando-se” e nutria a fúria do
pai.

E) as palavras eram densas, profundas, e tanto
saciavam a curiosidade quanto feriam a
integridade dos pais.

Questão 01

Nua? Viu, mulher, como isso vem da sua
parte? Porque você a mim nunca me viu nu, nem
muito menos a banhar-me em companhias. Isso é
mania de mulherido.

–Adiante, mais adiante! – ordenou.
Queria que ela continuasse lendo, mas não

queria ouvir mais. Abanava a cabeça, pesaroso.
Nua? Na água? A moça andava por aí, rapazeando-
se com este e aquele?

– Nunca pensei ser tristemunha de tanta
vergonha.

Antes de lhe descer mais pensamento, o pai já
tomara decisão: expulsá-la de casa. E que nem
conversa. Não valeu o pranto, não valeu nada nem
ninguém.

– E sai já hoje, que amanhã pode nem haver
dia.

A moça se foi, quase se extinguindo da
história. Não fosse a mãe, inconsolada, se ter votado
a seguir o encalço de Alminha. Mas nem rasto nem
cheiro. Onde refazia seu existir? Ter-se-ia internada
na casa do tal amante, o segredado branco? Até que,
certa vez, a mãe descobre a moça, tênue, na bruma
do jardim público. Se cortinando entre os arbustos, a
senhora a seguiu. [...]
COUTO, Mia. .
Lisboa: Caminho, 2001. p. 133-136.

Na berma de nenhuma estrada e outros contos
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Releia o período: “Agora, REGRESSANDO DA
ESCOLA, a mãe parecia ainda noturna.” O trecho em
destaque:

A) expressa uma ressalva e é sintaticamente
independente.

B) absorve valor circunstancial de tempo e denota
um fato simultâneo ao do verbo usado em forma
finita.

C) restringe a ideia da oração assindética,
estabelecendo relação estritamente adverbial.

D) exemplifica uma forma muito comum de
relativização, de função restritiva.

E) exerce a mesma função que o sintagma nominal
é capaz de exercer.

Questão 06

As características da noite, emprestadas ou
associadas à mãe, quando o narrador afirma que ela
“parecia noturna”, são:

A) discreta e silenciosa.
B) sonolenta e prolixa.
C) obscura e ignorante.
D) entrevada e sorrateira.
E) sombria e notívaga.

Questão 02

A alternativa em que a palavra destacada pode ser
substituída corretamente pela que se encontra entre
os parênteses sem alterar o sentido original do texto
é:

A) “A mãe, face à notícia, não tinha buraco onde se
AMIUDAR.” (reiterar).

B) “A menina se tornara INCUMBÊNCIA de sua
mãe.” (desencargo).

C) “A moça faltava por regime e sistema,
ENVIUVANDO o banco da escola.” (esvaziando).

D) “– 'Hoje lhe vi. Gosto de ESPREITAR seu corpo'”
(acatar).

E) “– Não quero cá dissos, REMATOU.”
(preambulou).

Questão 03

O processo linguístico que consiste em produzir
formas e significados inéditos no léxico de uma língua
é designado tão-somente por neologia. O trecho
reproduzido que traz exemplo desse processo é:

A) “A diretora mandou chamar a mãe e lhe
comunicou da filha”

B) “Só ela se levantava, atravessando a noite”
C) “Amãe abriu, espreitou as linhas e leu”
D) “Amoça andava por aí, rapazeando-se”
E) “Nem ousaram mencionar a palavra.”

Questão 04

Em “Porque você a mim nunca me viu nu”, o autor
utiliza um recurso expressivo, denominado:

A) eufemismo.
B) metáfora.
C) sinestesia.
D) catacrese.
E) pleonasmo.

Questão 05

O termo destacado está corretamente analisado em:

A) “A mãe, face à notícia, não tinha buraco onde SE
amiudar.” / índice de indeterminação do sujeito.

B) “Só ela SE levantava”/ pronome apassivador.
C) “A moça SE foi, quase se extinguindo da

história.”/ pronome reflexivo.
D) “Mas QUE namoro, se nem rapaz se lhe via?”/

conjunção subordinativa.
E) “– Leia você QUE meus olhos já estão todos a

tremer” / pronome relativo.

Questão 07

Assinale a alternativa em que há claro equívoco de
colocação pronominal.

A) “Se cortinando entre os arbustos, a senhora a
seguiu.”

B) “– “Hoje vi-o a nadar e me apeteceu atirar-me
para a água”

C) “o pai já tomara decisão: expulsá-la de casa.”
D) “Porque você a mim nunca me viu nu”
E) “Ter-se-ia internada na casa do tal amante”

Questão 08

No trecho “Tinha sido assim a vida inteira: o marido
sentia vergonha de ter gerado apenas um
descendente. Ainda por cima uma filha.”, o elemento
que antecipa algo que será enunciado, assumindo,
no contexto, valor catafórico é:

A) apenas.
B) se.
C) ainda.
D) assim.
E) por cima.

Questão 09
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Ao se substituir o vocábulo destacado em “A mãe,
face à NOTÍCIA, não tinha buraco onde se amiudar.”
pelo seu plural, NOTÍCIAS, mantendo o restante da
frase no singular, o uso do acento indicativo de crase
será:

A) obrigatório, porque o sujeito que o antecede
exige a preposiçãoA.

B) facultativo, porque o termo a que o A se refere é
feminino.

C) inadequado, pois a expressão FACE À exige, em
qualquer circunstância o acento grave.

D) facultativo, em virtude de compor ideia
independente do restante do trecho.

E) inapropriado, pois não será configurada a
presença de artigo e, consequentemente, não há
como ocorrer o fenômeno da crase.

Questão 13

A composição destacada em “TINHA SIDO assim a
vida inteira.” é uma forma verbal do:

A) pretérito perfeito composto do modo indicativo.
B) futuro do pretérito composto do modo indicativo.
C) pretérito imperfeito composto do modo indicativo.
D) pretérito imperfeito composto do modo

subjuntivo.
E) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

Questão 10

Em qual das frases a seguir há uma transgressão à
norma culta, pois foi colocado complemento
incompatível com a regência da forma destacada?

A) “Adiretora MANDOU CHAMAR a mãe”
B) “ – 'Hoje lhe VI. Gosto de espreitar seu corpo,

assim branco, no meio de tanto sujo deste
mundo.'”

C) “Passou a mão como seAFAGASSE o papel.”
D) “Não lhe CHEGAa raça?”
E) “E PEGOU ele no caderno com fúria de tudo

rasgar.”

Questão 11

Tendo em vista o enunciado “Havia uma disfarçada
ternura em seus olhos? Passou a mão como se
afagasse o papel.”, analise as afirmativas a seguir.

I. O segmento EM SEUS OLHOS tem valor
locativo.

II. A palavra DISFARÇADA está no feminino, pois
concorda com o substantivo a que se refere.

III. Se a frase fosse passada para o plural, a forma
verbal HAVIA deveria, obrigatoriamente, ir para o
plural.

Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 12

“– Não quero cá dissos, rematou. E pegou ele no
caderno com fúria de tudo rasgar.” A afirmação
correta sobre a expressão CÁ DISSOS é:

A) indica o local em que os pais estavam.
B) refere-se ao termo CADERNO, de forma a

retomá-lo logo a seguir.
C) é um termo anafórico que retoma a ideia

apontada no parágrafo anterior.
D) funciona como um conectivo de forma coloquial,

correspondendo a um advérbio de lugar.
E) mostra uma indicação de tempo, referindo-se ao

momento da descoberta do caderno.

Questão 14

Ocorre a transposição correta da voz ativa para a
passiva, preservando-se a concordância adequada,
no segmento:

I. “Os dois ruminaram o pânico” / O pânico é
ruminado pelos dois.

II. “o pai já tomara decisão”/ Decisão já fora tomada
pelo pai.

III. “a mãe descobre a moça”/ A moça foi descoberta
pela mãe.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) transposição(ões)
realizada(s) em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 15
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“... ato administrativo vinculado mediante o qual a
comissão de licitação acolhe as propostas
apresentadas formalmente e nos termos e condições
do edital ou carta-convite.”

A definição acima aborda uma das fases do processo
licitatório. Em consonância com a Lei nº 8.663/1993,
tal fase é denominada:

A) abertura.
B) habilitação.
C) julgamento.
D) ordenação.
E) classificação.

(GASPARINI, Diógenes. . 17ª Edição,
atualizada por Fabrício Motta. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 674)

Direito Administrativo

Questão 19

Suponha que uma lei permita o exercício do comércio
eventual e ambulante durante o período de verão no
Município de São Mateus mediante pagamento de
taxa de licença a ser anual e previamente
estabelecida por ato do Prefeito da cidade. Suponha
ainda que o Prefeito editou decreto para dar
operabilidade à referida lei, estabelecendo os valores
para obtenção da licença.

O ato do Prefeito, na hipótese, exemplifica
circunstância de exercício do poder:

A) regulamentar.
B) de polícia.
C) hierárquico.
D) disciplinar.
E) ablativo.

Questão 16

Visando otimizar o serviço público de vacinação
preventiva da população, um município reordenou a
atividade conseguindo, com menor número de
profissionais envolvidos e menos gasto, atingir um
maior número de pessoas.
Em tal hipótese, a alteração nos procedimentos
guarda ligação direta com um dos princípios
constitucionais que regem a Administração Pública,
denominado:

A) moralidade.
B) responsabilidade fiscal.
C) impessoalidade.
D) eficiência.
E) legalidade.

Questão 17

A Lei Orgânica do Município de São Mateus – ES
prevê como matéria de competência privativa desse
município:

A) promover os meios de acesso à educação, à
cultura, à ciência, ao desporto e à agropecuária.

B) proteger o meio ambiente, combatendo a
poluição em qualquer das suas formas.

C) fiscalizar, nos locais de venda direta ao
consumidor, as condições sanitárias dos gêneros
alimentícios.

D) elaborar plano diretor de desenvolvimento e de
expansão urbana.

E) proteger patrimônio artístico, paisagístico,
turístico, histórico, cultural, arqueológico, bem
como fauna e flora local.

Questão 20

Um servidor municipal, no exercício de sua função,
causou danos injustos a um particular. Após
indenização deste particular, a Prefeitura pretende
reaver o valor pago cobrando-o do servidor
negligente.

A condenação de tal agente público a ressarcir o
erário público configura responsabilidade:

A) penal.
B) administrativa.
C) civil.
D) por improbidade.
E) política.

Questão 18

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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No âmbito da Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas, ocorrida em 2015, ganhou destaque
um fato de grande simbolismo e inédito até então.
Esse fato foi:

A) criação de uma nova sede na região do Oriente
Médio.

B) acordos de paz entre Estados Unidos e Coreia do
Norte.

C) hasteamento da bandeira da Palestina na sede
da ONU.

D) diminuição dos membros permanentes do
Conselho de Segurança.

E) expulsão sumária de todos os países que se
envolvam em guerras.

Questão 21

Entre os políticos a seguir o que é senador da
república representando o estado do Espírito Santo
é:

A) Ronaldo Caiado.
B) Delcídio doAmaral.
C) Marcelo Crivela.
D) Ricardo Ferraço.
E) Cássio Cunha Lima.

Questão 22

A empresa automotiva Volkswagen está envolvida
em um escândalo internacional relacionado à
questão ambiental. O motivo principal desse
escândalo é a seguinte investigação:

A) Falsificação dos resultados de emissão de
poluentes de parte dos veículos comercializados.

B) Uso de mão de obra em sistema de escravidão
com péssimas condições de higiene.

C) Produção de veículos com pinturas que emitem
CFC prejudicando muito a camada de ozônio.

D) O despejo de efluentes tóxicos sem tratamento
prévio nos principais rios europeus.

E) Construção de um parque industrial em área de
conservação ambiental no sudeste brasileiro.

Questão 23

ATUALIDADES

O Brasil vive atualmente um período de recessão
econômica. Com o objetivo de amenizar a crise, uma
série de medidas são debatidas e algumas
executadas. Entre as medidas a seguir, a que foi
tomada pelo governo federal na busca de promover
uma economia dos gastos públicos, bem como
alcançar um fortalecimento político, é:

A) aumento da oferta de empregos públicos.
B) redução do número de ministérios e secretarias.
C) diminuição em 50% do total da carga tributária.
D) dolarização dos setores informais da economia.
E) confisco das poupanças com valor superior a

50 mil.

Questão 24

“A internet já chega a 48% dos domicílios do país. Em
2013, 85,6 milhões de pessoas acima dos 10 anos de
idade se conectaram à rede em casa, segundo o
Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).”

A conexão à internet vem revolucionando as
sociedades na atualidade, tanto positivamente como
negativamente. Entre os problemas a seguir, o mais
debatido na atualidade, referente a tal tecnologia, é:

A) invasão das informações por hackers.
B) falta de interesse na internet por jovens e adultos.
C) o monopólio da empresa que produz

smartphones.
D) proibição do uso de smartphones em espaços

públicos.
E) a inexistência da banda larga nas conexões a

internet no Brasil.

(ATUALIDADES, vestibular + ENEM. São Paulo: Abril, 2015 –
2° semestre, p 184).

Questão 25
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Considerando as disposições constitucionais acerca
da assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

A) As instituições privadas estão proibidas de
participar do sistema único de saúde, inclusive de
forma complementar.

B) Uma das competências do SUS é fiscalizar e
inspecionar alimentos, inclusive o controle de
seu teor nutricional.

C) O atendimento integral à saúde deve priorizar as
ações assis tênc ias de média e al ta
complexidade, sem prejuízo às ações
preventivas.

D) A lei permite que empresas e capitais
estrangeiros participem de forma direta e indireta
da assistência à saúde no País, sem restrições.

E) A colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho, não faz parte
das competências do SUS.

Questão 26

Assinale a alternativa que apresenta um dos temas
abordados na 8ª Conferência de Saúde e que foi um
dos alicerces na criação do SUS.

A) Organização sanitária estadual
B) Interiorização das ações
C) Municipalização dos serviços
D) Saúde como direito
E) Política Nacional de Saúde

Questão 27

Com base na atuação das Comissões Intergestores
Bipartite e Tripartite, disposta na Lei nº 8.080/1990,
analise as afirmativas a seguir.

I. Apenas as Comissões Intergestores Bipartite
podem decidir sobre os aspectos financeiros e
administrativos da gestão compartilhada do SUS.

II. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos
operacionais do SUS.

III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito
sanitário e integração de territórios é uma
competência especí f ica da Comissão
Intergestores Tripartite.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 28

O Decreto nº 7.508/2011 estabelece as opções a
seguir como porta de entrada às ações e serviços de
saúde nas Redes deAtenção à Saúde, EXCETO:

A) atenção primária.
B) atenção de urgência e emergência.
C) serviços de alta complexidade.
D) atenção psicossocial.
E) serviços especiais de acesso aberto.

Questão 29

O acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde será firmado por meio do(a):

A) plano diretor de regionalizaçao.
B) programa de pactuação interfederativa.
C) acordo de gestão participativa.
D) programação pactuada integrada.
E) contrato organizativo da ação pública da saúde.

Questão 30
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A partir dos níveis de prevenção proposto por Leavel
e Clark estabeleça a correta relação entre o nível de
prevenção apresentado na coluna I e as ações
dispostas na coluna II.

Coluna I

1. nível primário

2. nível secundário

3. nível terciário

Coluna II

( ) exames periódicos

( ) imunização

( ) fisioterapia

( ) alimentação adequada

Asequência correta é:

A) 3, 2, 1, 2.
B) 1, 3, 2, 1.
C) 3, 1, 2, 2.
D) 2, 1, 3, 1.
E) 2, 3, 1, 3.

Questão 31

A respeito do Planejamento da Saúde, disposto no
Decreto nº 7.508/2011, é correto afirmar que:

A) deve ser feito por cada ente de forma separada.
B) terá normas definidas nas comissões

intergestores.
C) será indutor de políticas para a iniciativa privada.
D) deve ser descendente, partindo do nível federal.
E) é facultativo para os entes públicos.

Questão 33

Em relação aos Conselhos de Saúde analise as
afirmativas a seguir.

I. São fóruns que reúnem todos os segmentos
representativos da sociedade para debate,
formulação e avaliação das políticas de saúde.

II. São órgãos colegiados que atuam na formulação
de estratégias e no controle da execução da
política de saúde, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

III. Os conselhos analisam e aprovam os planos de
saúde, os relatórios de gestão e informam a
sociedade sobre a sua atuação.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 32

A figura a seguir mostra a pirâmide etária do
município do Espírito Santo - ES (IBGE 2010). Com
base no que se apresenta e nos modelos de
pirâmides existentes analise as afirmativas.

I. É considerada uma pirâmide adulta, pois, apesar
de ter uma base larga, apresenta um aumento na
classe de adultos e idosos, o que indica que a
taxa de natalidade está diminuindo e a
expectativa de vida aumentando.

II. Esta pirâmide indica um grande número de
jovens em sua população – possui uma base
larga que aponta para um grande índice de
natalidade.

III. Com predominância da população adulta e a
base muito reduzida, essa pirâmide demonstra
uma quantidade de idosos significativamente
maior quando comparada ao restante das
pirâmides.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 34
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O indicador taxa de mortalidade na infância
acompanha o número de óbitos de crianças:

A) menores de 5 anos.
B) na idade de 0 a 27 dias.
C) no período perinatal.
D) menores de 1 ano.
E) na idade de 0 a 6 dias.

Questão 35

O processo e o entendimento semiológico e
propedêutico de órgãos e sistemas são primordiais
para a elaboração de um plano terapêutico. Neste
sentido, observe as assertivas a seguir.

I. O Peak Flow é útil para avaliar doença obstrutiva.

II. A manovacuometria analisa a força inspiratória e
expiratória.

III. O ventilômetro é um aparelho que pesquisa o
volume corrente.

IV. A espirometria pesquisa a capacidade vital
forçada.

Estão corretas as afirmativas:

A) apenas I e III.
B) apenas II.
C) I, II, III e IV.
D) apenas III e IV.
E) apenas I, II e III.

Questão 36

Analisando as assertivas a seguir sobre os
parâmetros de avaliação neurológica, é correto
afirmar que:

A) as raízes motoras que emergem de L5/S1 podem
ser avaliadas pelo reflexo tendinoso patelar.

B) hiporreflexia e hipotonia estão presentes nas
lesões dos neurônios motores superiores.

C) o sétimo nervo craniano é o que se encontra
comprometido na paralisia facial periférica.

D) o nervo radial inerva o bíceps braquial.
E) o nervo envolvido na síndrome do túnel do carpo

é o ulnar.

Sobre fisiologia pulmonar e cardiovascular pode-se
afirmar que:

I. As coronárias se enchem durante a sístole
ventricular.

II. As ondas P e T do eletrocardiograma significam
repolarização atrial e despolarização ventricular,
respectivamente.

III. O volume minuto dividido pela frequência
respiratória será igual ao volume corrente.

IV. Uma PaO2 de 100 mmHg e um volume sistólico
de 70 mmHg de uma pessoa jovem são
considerados normais.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) III.
B) I e II.
C) I, II e III.
D) III e IV.
E) IV.

Questão 38

Questão 37
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O completo entendimento da cinesiologia e
biomecânica do sistema musculoesquelético são
fundamentais para os Fisioterapeutas modernos
tratarem seus pacientes. Observem as afirmativas a
seguir:

I. Deslizamento e rolamento são movimentos
acessórios, observados nas articulações e, são
necessários para que ocorram corretamente os
movimentos fisiológicos.

II. A articulação do cotovelo é do tipo gínglimo,
enquanto que a gleno umeral é esferoide.

III. Os músculos fibulares e o supraespinhoso fazem
a inversão do pé e rotação interna do ombro,
respectivamente.

IV. O plano transversal divide o corpo em metades
anterior e posterior.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) IV.
B) I e III.
C) II e III.
D) I e IV.
E) I e II.

Questão 39

Os conceitos e métodos de terapia manual estão
sendo usados pela sociedade fisioterapêutica
para tratamento das lesões neuro-ortopédicas.
As afirmativas a seguir são corretas, EXCETO:

A) falha de posição articular é uma teoria observada
pelo conceito Mulligan.

B) as técnicas de compressão isquêmica tratam os
tender e trigger points.

C) Robin Mackenzie busca entender a centralização
e a periferização da dor.

D) o método Maitland trabalha com graus de
movimentos acessórios.

E) a mobilização neural está contraindicada para
tratar a síndrome do túnel do carpo.

Questão 40

O suporte ventilatório não invasivo (SVNI) e o CPAP
são úteis para tratarem uma série de problemas
neurológicos, pulmonares e cardiovasculares.
É correto o que se afirma em, EXCETO:

A) O CPAP está bem indicado para tratar o edema
pulmonar.

B) O SVNI é nível de recomendação A na literatura,
para tratar a insuficiência respiratória crônica
encontrada no DPOC.

C) O SVNI melhora a qualidade de vida dos
p a c i e n t e s p o r t a d o r e s d e d o e n ç a s
neuromusculares progressivas.

D) O CPAP com PEEP superior a 14 cmH o está
indicada na síndrome de baixo débito grave.

E) O CPAP com PEEP superior a 12 cmH o está
contraindicado para os pacientes que sofreram
cirurgia de gastrectomia e ou esofagectomia
total.

2

2

Questão 41

James Cyriax, ortopedista Belga, escreveu sobre as
estruturas inertes, contráteis, sensações finais dos
movimentos e seus tratamentos. Sobre isso, pode-se
afirmar que:

I. Tendinoses devem ser avaliadas pelos
movimentos isométricos.

II. Os pacientes portadores de bursites e capsulites
sentirão dor durante os movimentos passivos.

III. A sensação final dura antes do limite fisiológico
da articulação, contraindica a manipulação e a
mobilização manual articular.

IV. A massagem transversal profunda está indicada
para o tratamento das tendinopatias.

Está correto o que se afirma:

A) apenas I e IV.
B) I, II, III e IV.
C) apenas II e III.
D) apenas I e II.
E) apenas II, III e IV.

Questão 42
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O resfriamento dos tecidos é largamente utilizado
pelos Fisioterapeutas para tratarem seus pacientes.
Analise as afirmativas sobre seus efeitos e assinale a
resposta correta.

A) Promove vasodilatação e aumenta o fluxo
sanguíneo.

B) Aumenta a excitação nervosa e provoca dor.
C) Provoca vasoconstricção e redução do

metabolismo.
D) Aumenta a inflamação e o exsudato.
E) Acelera a velocidade de condução nervosa.

Questão 43

Nos idosos esta fratura é muito prevalente e
incidente. Ocorre a 2 centímetros da articulação
radiulnar distal. Que fratura é esta?

A) Pouteau-Colles
B) Galeazzi
C) Monteggia
D) Gerard - Marchant
E) Neer

Quando lesionados, os ligamentos talofibular anterior
e o cruzado posterior poderão ser confirmados pelos
seguintes testes:

A) gaveta posterior do tornozelo e anterior do joelho.
B) gaveta anterior do tornozelo e estresse em valgo.
C) gaveta anterior do tornozelo e posterior do joelho.
D) gaveta posterior de tornozelo e estresse em varo.
E) gaveta posterior de tornozelo e posterior do

joelho.

Charles Neer escreveu sobre a síndrome do impacto
subacromial. Foi descrita inicialmente como
“síndrome do ombro do nadador” e pode ser definida
por um conjunto de sinais e sintomas e que desde
muito tempo, tem sido identificada como causadora
de dor crônica do ombro. Sobre o tema é correto
afirmar que:

A) não são úteis para seu tratamento as técnicas
manuais de deslizamento caudal.

B) a cinesioterapia deve objetivar o fortalecimento
dos rotadores internos do ombro.

C) os recursos de eletrotermofototerapia sozinhos
são eficazes para o tratamento desta síndrome.

D) bursite subacromial e lesão do supra espinhoso
não são frequentes nesta síndrome.

E) a cinesioterapia deve fortalecer os depressores
da cabeça umeral.

Questão 44

Questão 46

Questão 45

Tendinose pode vir acompanhada por uma
degeneração do colágeno, aumento da substância
granulosa, neovascularização e ainda ausência de
células inflamatórias. Sobre o tratamento do joelho do
saltador ou tendinose patelar pode-se afirmar que:

I. deve ser realizada crioterapia na fase aguda e
calor na fase crônica.

II. a massagem transversal profunda deve ser
realizada na fase subaguda e crônica.

III. a utilização de ultrassom pulsátil na fase aguda e
contínuo na fase crônica está correta.

IV. deve ser evitado o alongamento do músculo
quadríceps.

Está correto o que se afirma em:

A) apenas I, II e III.
B) I, II, III e IV.
C) apenas I e III.
D) apenas I e II.
E) apenas I.

Questão 47

O teste ou exercício através da caminhada de 6 (seis)
minutos é útil para tratar as seguintes doenças,
EXCETO:

A) miocardite e pericardite.
B) hipertensão arterial e coronariopatia.
C) infarto agudo do miocárdio e diabetes mellitus.
D) enfisema pulmonar e bronquite crônica.
E) insuficiência cardíaca congestiva compensada e

doença arterial periférica.

Questão 48
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Motivado pela leitura dos textos seguintes,
sem, contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
texto DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema:
A FA M Í L I A C O N T E M P O R Â N E A E S U A
REPRESENTAÇÃO: O QUE MUDA?

Texto 1

[...]
Frente ao modelo de família-gueto, centrada

no umbigo de seus membros e avessa a estranhos e
necessitados, Jesus propôs um modelo de família
aberta, centrada no afeto, na gratuidade e na
abertura ao próximo.
A família do século XXI já não será apenas a que
possui em comum características biológicas, e sim a
que o amor aproxima e une pessoas em um projeto
comum de vida, que estabelece entre elas profundas
relações de intimidade e reciprocidade.

Texto 2

Texto 3

As famílias brasileiras estão se transformando. Em
15 anos, entre 1992 e 2007, o número de casais com
filhos, o estereótipo da família tradicional, caiu 11,2%.
A queda foi compensada pelo aumento dos novos
arranjos familiares: casais sem filhos, mulheres
solteiras, mães com filhos, homens solteiros e pais
com filhos. Os dados fazem parte do Relatório de
Desenvolvimento Humano 2010, divulgado na
terça-feira pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud). A nova organização
familiar, contudo, não se relaciona com o fato de 23%
dos brasileiros temerem a violência dentro de casa.

Frei Betto, Religião/ Sociedade. Disponível em: oglobo.
globo.com/sociedade/novos-perfis-de famílias

Disponível em: www.proparnaiba.com

Disponível em: www.gazetadopovo.com.br

PROVA DE REDAÇÃO

Sobre as disfunções posturais, leia as afirmativas:

I. As escolioses devem ser avaliadas pelo lado
convexo da curvatura.

II. A reeducação postural global é um método útil
para o seu tratamento.

III. Anteropulsão de ombros está relacionada com
hipercifose.

IV. Os desvios posturais devem ser mensurados
pelo ângulo de COBB.

Está correto o que se afirma em:

A) apenas I e IV.
B) apenas II, III e IV.
C) apenas II e III.
D) apenas I e II.
E) I, II, III e IV.

Questão 50

A terapia de indução por restrição de movimentos é
uma estratégia útil para o tratamento da doença:

A) esclerose lateral amiotrófica.
B) acidente vascular cerebral.
C) síndrome de Guilhain Barrè.
D) síndrome de Duchenne.
E) síndrome de Parkinson.

Questão 49
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