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PROVA Nº 15  
PORTUGUÊS 

RECEITA DE PRESIDENTE 
 

 Tudo indica que será pouco 
saudável a vida do futuro 
presidente. Desafio tamanho, 
dificuldades tantas fazem-me 
duvidar que alguém, em sã 
consciência, pretendesse isso. 
Além da ambição do poder 
misturada com o desprendimento 
de quem se empolga por uma 
ideia boa e generosa, uma certa 
dose de loucura deve estar 
presente. Renunciar a uma vida 
comum e organizada, um certo e 
merecido sossego, para ser 
escravo de compromissos 
imensos, inadiáveis, passar quatro 
anos, minuto a minuto, 
trabalhando, discutindo, 
negociando, propondo, dirigindo, 
decidindo o destino de uma nação, 
dizendo mais não do que sim e o 
povo inteiro reclamando, pedindo, 
cobrando, insistindo com 
impaciência, não é bem o tipo de 
vida que se costuma pedir a Deus. 
 Mas, se foi ele quem quis, 
que arregace as mangas e enfie a 
cara no trabalho. Ao povo só cabe 
esperar que se cumpram algumas 
das promessas feitas: trabalho 
digno, educação, comida, teto e 
saúde. Justiça, enfim, no seu 
sentido mais amplo. De quem 
tanto prometeu, e justamente por 
isso foi eleito, o mínimo que se 
exige é que seja sincero. Como 
Vinícius talvez dissesse, que me 
desculpem os falsos, mas 

sinceridade é fundamental. Poderá 
até errar, que isso é do homem, 
mas fica terminantemente proibido 
mentir. De quem recebeu os votos 
esperançosos dos flagelados deste 
país, o mínimo que se reclama é 
que seja fiel aos compromissos 
que assumiu. A dedicação deverá 
ser absoluta, mas isso é um 
problema dele. Ninguém mandou 
ele se oferecer como candidato. A 
gravidade da situação elimina 
férias e repouso semanal 
remunerado. Quando muito, que 
descanse no Natal, e olhe lá. Deus 
nos livre de ver a cara desse 
presidente num camarote 
daqueles desfiles de escolas de 
samba. 
 E nem se fale em corrupção, 
por menor e mais inocente que 
seja. Necessita-se de um 
presidente que seja mais honesto 
do que a mulher de César. 
Escandalosamente honesto. E 
sensível para o sofrimento de 
milhões de desvalidos desta 
pátria. Inclusive daqueles que não 
votaram nele. Não se deixa por 
menos: compaixão dolorosa a 
queimá-lo enquanto houver um só 
brasileiro passando fome e não 
tendo onde dormir. Não se 
admitirá a miséria, custe o que 
custar, principalmente para os 
ricos. Que ele não consiga dormir 
em paz, um segundo sequer, 
enquanto a opulência de alguns 
continuar injuriando miséria de 
milhões. Quando estiver quase 
morto, moído de cansaço, 
recomenda-se que reveja qualquer 
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vídeo de qualquer comício que 
tenha feito. Nas suas próprias 
palavras encontrará o alimento 
necessário. Que seja exigente com 
seus auxiliares, mas que seja 
muito mais consigo mesmo. (...) 
Que seja justo, e, mais do que 
isso, que seja delicado e 
atencioso, principalmente com os 
humildes. Reserve sua impaciência 
para os poderosos. Que governe 
com a alma e a consciência livres 
de qualquer pressão, por mais 
sedutora que seja, mas traga o 
estigma do proveito ilícito.  
 Seu compromisso, jamais se 
esqueça, é com o desnutrido, 
desdentado, desempregado, 
deserdado, desanimado, 
despossuído, desalojado, 
despreparado, derrotado, 
desesperado. Não precisa 
preocupar-se com o rico, que este 
sabe como arranjar-se sozinho. 
Lógico que quem acumulou vai 
resistir ao processo de distribuição 
de renda, mas não tem outro jeito. 
Alguns precisam aprender a 
ganhar menos. 
 

BARROS, Francisco Carlos Rocha de. In: 
Revista ISTO É, SENHOR. (com 
adaptações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01) Considerando o texto, assinale 
a alternativa em que a palavra 
destacada NÃO mantém o mesmo 
valor semântico se substituída 
pela do parêntese: 
  

a) “E sensível para o sofrimento 
de milhões de desvalidos desta 
pátria.” (=AMPARADOS); 
b) “Que ele não consiga dormir em 
paz, um segundo sequer, 
enquanto a opulência de 
alguns...” (= ABUNDÂNCIA); 
c) “...a consciência livres de 
qualquer pressão, por mais 
sedutora que seja...”  (= 
IRRESISTÍVEL); 
d) “...mas traga o estigma do 
proveito ilícito.” (= ILEGAL). 
 

02) A linguagem figurada está 
presente em todas as frases das 
alternativas abaixo, exceto em: 
 

a) “Renunciar a uma vida comum 
e organizada, um certo e merecido 
sossego, para ser escravo de 
compromissos imensos, 
inadiáveis...” 
b) “Não se deixa por menos: 
compaixão dolorosa a queimá-lo 
enquanto houver um só 
brasileiro...” 
c) “Quando estiver quase morto, 
moído de cansaço, recomenda-se 
que reveja qualquer vídeo de 
qualquer comício que tenha feito.” 
d) “Que seja justo, e, mais do que 
isso, que seja delicado e 
atencioso, principalmente com os 
humildes.” 
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03) Leia as afirmações abaixo: 
 
I- Segundo o autor, ser justo, 
trabalhador, honesto, sensível, 
dedicado, atencioso são algumas 
das qualidades que o futuro 
presidente deve ter. 
II- Para o autor, o presidente deve 
ser um homem íntegro e que não 
deve cometer erros como os 
outros homens. 
III- O futuro presidente deverá 
abandonar a sua vida comum, pois 
terá em mãos todas as 
dificuldades e desafios de chefiar 
uma nação, o que é muito difícil. 
IV- Com relação ao futuro 
presidente, o autor do texto 
demonstra esperança.   
 
 

Está correto o que se afirma em: 
 
 

a) I e III, apenas; 
b) I, II e IV, apenas; 
c) II, III e IV, apenas; 
d) I, II, III e IV. 
 
04) “A dedicação deverá ser 
absoluta, mas isso é um problema 
dele.” 
 
 

Na frase acima, extraída do texto, 
o termo destacado ser substituído 
sem alterar o valor semântico por: 
  
 

a) logo; 
b) então; 
c) porém; 
d) portanto. 
 

05) Leia a frase abaixo, retirada 
do texto: 
 
 
 

 “Necessita-se de um presidente 
que seja mais honesto do que a 
mulher de César.” 
 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
 
a) O sujeito classifica-se como 
indeterminado;  
b) o “que” destacado classifica-se 
como conjunção subordinativa 
integrante; 
c) O “se” de “necessita-se” 
classifica-se como pronome 
apassivador; 
d) A frase está na voz passiva 
analítica. 
 
 
06) Assinale a frase que contraria 
a norma culta da língua: 
 
 
 

a) Para mim, a leitura de livros 
sobre arte medieval é fascinante; 
b) Ouro Preto e Olinda são duas 
belas cidades históricas. Esta fica 
em Pernambuco; aquela em Minas 
Gerais; 
c) A irmã mais velha é a única de 
quem ela nunca discorda; 
d) A ponte Rio-Niterói, cuja a 
beleza marca a paisagem carioca, 
foi inaugurada em 1974. 
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07) Leia o poema abaixo, de 
Cecília Meireles: 
 

VOZ 
 

E a noite inteira, baixinho 
murmurava: 
 

“Levas bom guia contigo, 
não te arreceies de nada: 
guarda-te o Senhor nos braços, 
- e em seus braços estás salva!” 
 

Todas as afirmações abaixo estão 
corretas, exceto: 
 

a) o primeiro verbo destacado no 
poema encontra-se na segunda 
pessoa do singular do presente do 
modo indicativo; 
b) o segundo verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do imperativo negativo; 
c) o terceiro verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do imperativo afirmativo; 
d) o último verbo destacado 
encontra-se na segunda pessoa do 
singular do presente do modo 
indicativo. 
 

08) Considerando o Novo Acordo 
Ortográfico, assinale a alternativa 
em que as duas palavras 
apresentam-se grafadas 
adequadamente: 
 
a) panamericano, anti-social; 
b) anti-oxidante, inter-racial; 
c) ultrassonografia, semicírculo; 
d) anti-ácido, semi-árido. 
 

09) Assinale a alternativa incorreta 
considerando a norma culta da 
língua: 
  
a) Os técnicos procederam ao 
recolhimento das provas que 
podem incriminar os responsáveis 
pelos danos ambientais causados 
ao meio ambiente.  
b) Os produtos da loja entrarão 
em liquidação à partir da segunda 
semana de novembro. 
c) Muitos torcedores estavam no 
estádio assistindo ao jogo quando 
escutaram o barulho das bombas. 
d) Muitos imigrantes sírios não 
sonham retornar à terra em que 
nasceram.  
 
10) Está incorreta, de acordo 
norma culta vigente, a 
concordância em: 
  
a) Houve muitos distúrbios 
durante as manifestações que 
aconteceram em Brasília; 
b) Há bastantes pessoas 
desaparecidas na tragédia do 
rompimento da barragem em 
Mariana; 
c) Fui eu que paguei a conta de luz 
que estava atrasada há quase um 
mês; 
d) Dificuldade de acesso às 
barragens prejudicam apuração 
para encontrar respostas e 
responsáveis pela catástrofe em 
Mariana. 
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PROVA Nº16 – NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA 

 

11) Leia as afirmativas: 
 
I- A exclusão de arquivos pode ser para 
lixeira ou permanente; 
II- Após desligado o computador os 
arquivos irão perder informações 
recentes, caso não tiverem sido salvos; 
III- Os arquivos salvos em formato 
“.PDF” não podem ser editados, salvo 
através da utilização de algum 
programa específico. 
 
Está(ão) correta(s): 
  
a) Somente I; 
b) Somente II e III; 
c) Todas; 
d) Nenhuma. 
 
12) Joaquim necessita de somar 
valores no Microsoft Office Excel 2010. 
Esses valores estão, respectivamente, 
nas células Y20, Y21, Y22 e Y23.  
 
Qual formula deverá ser utilizada para 
atender à necessidade de Joaquim? 
 
a) =ADICIONA(Y20:Y23); 
b) =SOMA(Y20;Y23); 
c) =SOMA(Y20+Y23); 
d) =SOMA(Y20:Y23).  
 
13) No Microsoft Excel os dados 
podem ser representados por gráficos. 
São tipos válidos de gráficos, exceto: 
  
a) Gráfico de Linha; 
b) Gráfico de Pizza; 
c) Gráfico de Barra; 
d) Gráfico de Losango. 
 

14) Complete corretamente: 
 
O ______________ de navegação é 
composto pelas informações que o 
Internet Explorer lembra e armazena 
em um computador conforme você 
navega pela Web. 
 
a) Cookies; 
b) Mods; 
c) Histórico; 
d) Pop-Up 
 
15)  Para João Carlos acessar sua 
conta bancária via internet será 
necessário utilizar um dos navegadores 
de internet listados abaixo. Qual das 
alternativas abaixo não dará a João 
Carlos a condição de acessar a sua 
conta por não se tratar de um 
navegador de internet? 
 
a) Internet Explorer; 
b) Linux; 
c) Opera; 
d) Netscape. 
 
16) No ambiente Windows Explorer, 
você deseja organizar seus arquivos de 
foto, música e documentos diversos. 
Para selecionar todos os arquivos de 
música de uma só vez você deverá: 
 
 
a) Pressionar simultaneamente as 
teclas CRTL + T; 
b) Pressionar simultaneamente as 
teclas CRTL + A; 
c) Pressionar diversas vezes a tecla 
‘D’; 
d) Pressionar e segurar por 05 
segundos a tecla F13. 
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17) Otávio estava lendo notícias em um 
determinado site utilizando o 
navegador de internet Google Chrome 
e em certo momento ele pressionou 
simultaneamente as teclas CTRL + H. 
Esse procedimento resultou em: 
 
a) Abrir nova aba para navegação; 
b) Abrir outra aba com o Histórico; 
c) Limpar os cookies; 
d) Abrir a caixa de impressão.  
 
18)  O recurso dá acesso rápido à 
página da web ou arquivos, e também 
poderá levar a locais no documento. 
 
Qual é o recurso que refere-se o texto 
acima: 
 
a) Localizar; 
b) Hiperlink; 
c) Área de transferência 
d) Pincel.   
 
Leia o seguinte anúncio de venda de 
um microcomputador para responder 
às questões19 e 20: 
 
Computador DELL com Windows 15- 
Processador AMD Phenom II X6 + HD 
1 TB 7200 RPM + 20GB SSD + 8 GB 
RAM + Mouse e Teclado, DVD-R, 4x 
USB 2.0 e 2 x USB 3.0, Placa de Vídeo 
4GB DDR4 256bits.  
 
19) De acordo o anúncio acima, 
marque a alternativa que representa 
um dispositivo de armazenamento: 
 
a) Mouse; 
b) Teclado; 
c) Processador AMD Phenom II X6; 
d) HD 1 TB 7200 RPM. 
 

20) Ainda sobre o anúncio, assinale a 
opção que demonstra claramente ser 
um disposto de entrada e saída de 
dados no computador: 
 
a) Mouse; 
b) Placa de Vídeo; 
c) DVD-R; 
d) Teclado. 
 

PROVA Nº17 – CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

21) Sua função é servir como 
referência para o cálculo de distâncias 
(Longitude) e estabelecer o fuso 
horário de cada região, correspondente 
a uma faixa de quinze graus de largura. 
 
O texto acima refere-se à: 
 
a) Linha do Equador; 
b) Meridiano de Greenwich; 
c) Trópico de Câncer; 
d) Circulo Polar Ártico. 
 

22) Qual o navegador que descobriu as 
Américas? 
 

a) Vasco da Gama; 
b) Cristóvão Colombo; 
c) Dom Pedro; 
d) Pero Vaz de Caminha. 
 

23) Complete a lacuna corretamente: 
 

A _________ é a uma organização 
gerada em 1949 no contexto da Guerra 
Fria a qual unia em pacto militar os 
países integrantes do bloco capitalista. 
 
a) KGB; 
b) OTAN; 
c) Tredstone; 
d) CIA. 
 



 

7 
 

24) Definem o Capitalismo, exceto: 
 
 
 
a) Estabelecimento do domínio total ou 
parcial de todos os meios de produção, 
independentemente do segmento, tais 
como fazendas, indústrias, comércio, 
serviços desenvolvidos pela inciativa 
privada; 
b) O controle do comercio é 
desempenhado pela livre concorrência 
e a competição; 
c) Altos investimentos designados ao 
desenvolvimento dos setores 
produtivos provenientes de capitais 
privados; 
d) O direcionamento dos investimentos 
é provenientes de órgãos estatais. 
 
 
25) Marque a opção que define o que é 
Autocracia: 
 
 
 
a) É um governo baseado nas 
convicções de uma só pessoa; 
b) É um termo que designa um Estado 
governado por ladrões; 
c) É a supressão de todas as formas de 
dominação e opressão vigentes na 
sociedade moderna, dando lugar a uma 
comunidade mais fraterna e igualitária, 
fruto de um esforço individual a partir 
de um árduo trabalho de 
conscientização; 
d) É o governo concentrado apenas em 
um governante. 
 
 
 
 
 

26) A teoria da relatividade foi uma 
revolução para o século XX, pois ela 
provocou inúmeras transformações em 
conceitos básicos como também 
proporcionou que fatos importantes, 
ainda não explicáveis, pudessem ser 
explicados. Quem foi seu precursor? 
 
 
 
a) Galileu Galilei; 
b) Albert Einstein; 
c) Nicolau Copérnico; 
d) Sigmund Freud. 
 
27) Sobre a bandeira de Minas Gerais 
marque a alternativa incorreta: 
 

 
 
a) A expressão "Libertas quae sera 
tamen" significa em latim "Liberdade 
antes que tardia". É uma expressão 
tirada de um verso de Virgílio, grande 
poeta romana da antiguidade; 
b) A bandeira do estado de Minas 
Gerais foi instituída no dia 8 de janeiro 
de 1963; 
c) Ela é baseada na bandeira que seria 
adotada após a Inconfidência Mineira e 
a Independência do Brasil; 
d) O triangulo simboliza a cadeia de 
inúmeras montanhas que estão 
localizadas no Estado. 
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28) A Estrada Real era o caminho  
usado para transportar o ouro e demais 
carregamentos da cidade mineira até o 
porto e, ao longo do caminho, foram 
sendo fundadas vilas e diversos pontos 
de parada para os tropeiros, 
bandeirantes, mineradores e outros 
viajantes que faziam o percurso. A 
Estrada Real cortam os Estados, 
exceto: 
 
 
a) Minas Gerais; 
b) São Paulo; 
c) Rio de Janeiro; 
d) Espírito Santo. 
 
29) Compete ao Prefeito Municipal: 
 
a) Dispor sobre normas de tributação 
municipal e estabelecer critérios gerais 
para a fixação dos preços de seus 
serviços e atividades, assim como das 
tarifas dos serviços concedidos; 
b) Conceder isenção de impostos em 
caráter geral; 
c) Orçar a receita e fixar a despesa do 
Município, observado, quando couber, 
o critério fixado na Constituição, na 
parte referente ao Orçamento; 
d) Representar o Município em Juízo 
ou fora dele. 
 
30) São índices que medem a inflação, 
exceto: 
 
a) IPCA; 
b) IGP-M; 
c) INPC; 
d) IDH. 
 
 
 
 

PROVA Nº 28 – ESPECÍFICA 
FISIOTERAPEUTA 

 
31) Sobre O Sistema Respiratório 
podemos afirmar, exceto: 
 
a) Os músculos inspiratórios são 
aqueles que correm da cabeça e do 
pescoço (escalenos, 
esternocleidomastoideo) ou dos braços 
(peitoral minor) às costelas, bem como 
aqueles que correm de costela a 
costela, no sentido de cima para baixo 
e de dentro para fora (intercostais 
externos); 
b) Durante a respiração tranquila, a 
excursão diafragmática necessária 
para gerar o volume corrente é 4,5 cm; 
durante inspiração profunda, a 
extensão pode chegar a 20 cm. Se o 
diafragma desce 10 mm, isto produz 
uma diminuição de 250 ml no volume 
torácico e, portanto, no volume de ar no 
interior dos pulmões;  
c) Os músculos escalenos se originam 
das 5 últimas vértebras cervicais e 
inserem na borda superior da primeira 
costela , porção medial e anterior. 
Quando se contraem elevam as 
costelas e o esterno, no movimento 
denominado braço de bomba; 
d) Os músculos expiratórios são 
aqueles que correm da pélvis ao 
esterno (reto abdominal) ou até as 
costelas, em sua região posterior 
(músculos ílio-costais lombares e 
quadrado lombar), ou aqueles que 
correm das vértebras para cima, em 
direção às costelas. 
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32) Marque a alternativa incorreta: 
 
a) A zona de aposição é menor a 
baixos volumes pulmonares e aumenta 
durante a inspiração devido ao 
encurtamento das fibras costais; 
b) O trabalho desenvolvido pelos 
músculos inspiratórios durante a 
respiração é capaz de vencer a 
impedância mecânica oferecida pelos 
pulmões e caixa torácica; 
c) O equilíbrio entre as forças de 
recolhimento elástico dos pulmões e 
parede torácica determinam a posição 
de repouso dos músculos respiratórios; 
d) Estudos histoquímicos confirmam 
que o diafragma é composto de 55% 
de fibras do tipo I, 20% de fibras do tipo 
II A e 25% de fibras do tipo II B. 
 
33) Sobre a inervação dos músculos 
respiratórios, podemos afirmar que: 
 
a) A inervação dos músculos 
abdominais é feita pelos nervos 
torácicos de T7 a T11; 
b) A inervação do músculo escaleno é 
feita pelos nervos de C4 a C6; 
c) Os músculos intercostais são 
inervados pelos nervos intercostais de 
T1 a T10; 
d) O músculo esternocleidomastóideo é 
inervado pelo nervo acessório e pelos 
segundo e terceiros nervos cervicais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Sobre a Insuficiência Respiratória, 
podemos afirmar, exceto que: 
 
a) Os testes para diagnóstico de 
insuficiência respiratória podem incluir: 
Oximetria de pulso, no qual um sensor 
é colocado no dedo ou orelha para 
estimar a quantidade de oxigênio no 
sangue, e Gasometria arterial, que 
mede os níveis de oxigênio e dióxido 
de carbono no sangue através de 
amostra de sangue; 
b) A insuficiência respiratória existe 
sempre que a troca de oxigênio por 
dióxido de carbono nos pulmões não 
pode ser compatibilizada com a 
velocidade de consumo de Oxigênio e 
de produção de dióxido de Carbono 
nas células do organismo; 
c) O shunt, a hiperventilação alveolar, e 
a alteração da relação 
ventilação/perfusão são causas de 
insuficiência respiratória hipoxêmica; 
d) A insuficiência hipercápnica crônica 
também é conhecida como 
insuficiência ventilatória crônica. 
 
35) Sr. Haroldo apresentou fratura 
fechada (incompleta) em MSD. 
Atualmente apresenta dificuldade de 
levantar o seu membro superior acima 
da cabeça. Segura objetos com boa 
preensão. Portanto, pode-se esperar 
que, ao examinarmos funcionalmente 
o Sr. Haroldo, encontre-se: 
 
a) Lesão do tronco inferior do plexo 
braquial; 
b) Lesão de nervo mediano; 
c) Lesão do tronco superior do plexo 
braquial; 
d) Lesão do tronco médio do plexo 
braquial. 
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36) Marque a alternativa incorreta:  
 
a) A broncoprovocação é um método 
estabelecido para detectar e quantificar 
a hiper-responsividade das vias aéreas; 
b) A dilatação anormal e irreversível 
dos brônquios devido a alterações 
obstrutivas e inflamatórias da parede 
da via aérea é denominada 
bronquiectasia; 
c) Em pacientes com DPOC a paco2 é 
geralmente preservada até que a 
obstrução ao fluxo aéreo seja grave; 
d) Os agentes colinérgicos inalatórios 
tais como o brometo de ipratrópio são 
dilatadores efetivos da musculatura lisa 
das vias aéreas. 
 
37) Sobre a terapia incentivadora da 
inspiração, é incorreto afirmar que: 
 
a) A técnica de BREATH-STACKING 
(BS) não pode ser utilizada como 
método alternativo do espirômetro de 
incentivo; 
b) Estudos confirmaram que a 
excursão diafragmática é igual tanto 
durante a utilização de espirômetros de 
incentivo a fluxo-dependentes quanto 
na utilização de espirômetros de 
incentivo volume-dependentes; 
c) A utilização do espirômetro de 
incentivo nos pacientes em pós-
operatório de ciriurgia torácica é 
benéfica pois previne atelectasias; 
d) O uso de espirômetro de incentivo 
em pacientes traqueostomizados 
requer adaptações para melhorar a 
efetividade da terapêutica como manter 
a boca do paciente fechada e o uso de 
clipe nasal. 
 
 
 

38) Em relação a mecânica pulmonar 
das crianças e neonatos, deve-se 
ressaltar que existem características 
que tornam o trabalho respiratório 
desses pacientes aumentado, com 
consequente elevação do gasto 
energético, das demandas de oxigênio 
e ventilatória. Essas peculiaridades são 
representadas pelo: 
 
I - Trabalho respiratório: os neonatos e 
lactentes apresentam aumento do 
trabalho respiratório devido a 
deficiência da mecânica pulmonar e 
também ao diafragma, que deveria 
apresentar grande eficácia e forca de 
contração, porém apresenta-se 
retificado; 
II - Retração elástica: em neonatos, 
devido menor raio alveolar são 
necessários maiores pressões para 
abri-lo, todavia a deficiência do 
surfactante faz com que haja uma 
tendência ao colabamento alveolar, 
caracterizando uma retração elástica 
aumentada; 
III - Resistência das vias aéreas: as 
crianças e neonatos possuem elevada 
resistência devido ao maior 
comprimento em relação ao diâmetro 
reduzido das vias aéreas, sendo mais 
uma causa de desconforto respiratório. 
IV - Complacência: a complacência 
estática pulmonar pode estar diminuída 
em neonatos, o que exige maiores 
pressões para expandir o pulmão, bem 
como para mantê-los insuflados. Isto se 
deve ao número reduzido de ventilação 
colateral, poucos alvéolos funcionantes 
e deficiência do surfactante. Já a 
complacência da caixa torácica é 
elevada, pois suas costelas são 
cartilaginosas, facilitando a 
expansibilidade torácica. 
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Marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão 
corretas; 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas; 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas; 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39) Quando um paciente sofre um AVE 
e se encontra na fase crônica de sua 
reabilitação funcional, muitas vezes 
encontram-se graus de espasticidade 
severa em alguns grupos musculares. 
Isto pode ser justificado pelo conteúdo 
descrito na alternativa: 
 
a) Alteração dos reflexos 
osteotendíneos; 
b) Alteração das vias córtico-espinhais; 
c) Alteração das vias cerebelo-
espinhais; 
d) Alteração das vias proprioceptivas. 
 
40) Sobre Posicionamento em Terapia 
Cárdio-respiratória podemos afirmar, 
exceto: 
 
a) Os decúbitos laterais, assim como o 
decúbito ventral, são utilizados apenas 
como parte de uma estratégia 
terapêutica, quer para favorecer em 
determinado momento da terapia a 
performance clínica do utente, quer 
para permitir a realização de algumas 
manobras de Fisioterapia Respiratória; 
b) Os objetivos do posicionamento são, 
principalmente, reduzir os efeitos 
adversos da imobilidade (incluindo 
complicações pulmonares, úlceras de 
pressão e contraturas); 
c) A mobilização e o exercício são as 
intervenções mais fisiológicas e 

eficazes na optimização do transporte 
do oxigênio e da incapacidade aeróbia 
e, por isso, devem ser evitados em 
todos os utentes; 
d) A posição ortostática é essencial 
para maximizar os volumes pulmonares 
e as taxas de fluxo, e esta posição é o 
único meio de optimizar os 
deslocamentos dos fluidos para que o 
volume sanguíneo circulante e os 
mecanismos reguladores do volume 
sejam mantidos. 
 
 




