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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA 

 

* 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 19/10/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, de 13/07/2015. 
 * 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: 18 DE OUTUBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FISIOTERAPEUTA – NASF  
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PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - A profissão de fisioterapia é regulamentada desde 
1969, mas em 1975 decretada a Lei nº 6.316/75. O que diz 
o referido Decreto: 

A) “É atividade privativa do fisioterapeuta executar 
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
física do paciente”. 

B) Os fisioterapeutas são “auxiliares médicos que 
desempenham tarefas de caráter terapêutico sob a 
orientação e responsabilidade do médico”. 

C) O referido Decreto Lei cria o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 

D) “Fica aprovado o Código de Ética Profissional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional”. 

E) “O fisioterapeuta é profissional competente para 
buscar todas as informações que julgar necessárias 
no acompanhamento evolutivo do tratamento do 
paciente sob sua responsabilidade...”. 

 
02 - A partir da posição anatômica os movimentos de 
extensão e flexão do joelho são realizados pelos músculos 
quadríceps femural e isquiotibiais, respectivamente. É 
CORRETO afirmar que: 

A) O m. quadríceps femural atua concentricamente 
na flexão do joelho e excentricamente na 
extensão. 

B) Os mm. isquiotibiais atuam excentricamente na 
flexão do joelho e concentricamente na extensão. 

C) O m. quadríceps femural atua excentricamente na 
extensão do joelho e concentricamente na flexão. 

D) Os mm. do quadríceps atuam concentricamente na 
extensão do joelho e excentricamente na flexão. 

E) O m. quadríceps femural é agonista da flexão do 
joelho enquanto os mm. isquiotibiais são o seu 
antagonista. 

 
03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos 
corporais, desta forma os movimentos de abdução e 
adução do quadril acontecem em qual plano e eixo 
anatômico: 

A) Plano sargital/Eixo ântero-posterior 
B) Plano horizontal/Eixo longitudinal 
C) Planos frontal/Eixo látero-lateral 
D) Planos sargital/Eixo látero-lateral 
E) Plano frontal/Eixo ântero-posterior 

 
04 - O pé possui funções importantes como suportar o peso 
e servir como alavanca para impulsionar o corpo. A 
construção do pé com vários ossos e articulações, permite 
a adaptação do pé aos tipos de superfícies, além de 
aumentar sua ação propulsora. São articulações do pé, 
EXCETO: 

A) Articulação subastragalina 
B) Articulação de Chopart 
C) Articulação tíbio-tarsiana 
D) Articulação de Lisfranc 
E) Articulação escafocubóide 

 
 
 

05 - “Graus de liberdade é o número de parâmetros 
independentes que são necessários para se definir a 
posição de um corpo no espaço em qualquer instante”. 
Sobre os graus de liberdade das articulações assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) A articulação do gleno-umeral do ombro possui 
três graus de liberdade, mas realiza seus 
movimentos apenas nos planos sagital e frontal. 

B) As articulações metacarpofalangeanas das mãos 
possuem apenas um grau de liberdade, pois 
realizam apenas os movimentos de flexo-extensão. 

C) A articulação do cotovelo é do tipo dobradiça ou 
gínglimo e possui dois graus de liberdade através 
dos movimentos de flexo-extensão e prono-
supinação. 

D) A articulação do ombro (gleno-umeral) possui três 
graus de liberdade, pois realiza movimentos nos 
planos sagital, frontal e transverso. 

E) O movimento de circundução é possível apenas 
em articulações com um grau de liberdade. 

 
06 - Os músculos eretores da espinha, também chamados 
de paravertebrais são considerados mm. antigravitacionais 
e são constituídos pelos seguintes músculos: 

A) Espinhais, longuíssimos e ileocostais 
B) Espinhais, ileocostais e quadrado lombar 
C) Quadrado lombar, ileopsoas e espinhais 
D) Quadrado lombar, longuíssimos e espinhais 
E) Trapézio, grande dorsal e ileocostais 

 
07 - A Escala Modificada de Ashworth é a escala mais 
amplamente utilizada na avaliação da espasticidade. Sobre 
a mesma assinale a alternativa CORRETA: 

A) No grau zero de espasticidade o paciente não 
realiza o movimento devido ao alto grau de 
espasticidade. 

B) No Grau 1 de espasticidade há um leve aumento 
do tônus muscular com mínima resistência em 
menos da metade do movimento. 

C) No grau zero de espasticidade o tônus muscular 
está normal. 

D) No Grau 1+ de espasticidade há um leve aumento 
do tônus muscular com mínima resistência no 
final do movimento. 

E) No grau 3 de espasticidade o segmento afetado é 
rígido em flexão ou extensão. 

 
08 - As lesões do Ligamento Cruzado Posterior e 
Ligamento Cruzado Anterior são comumente encontradas 
na prática esportivas, sendo as mesmas diagnosticadas 
através dos respectivos testes dinâmicos: 

A) Teste de gaveta anterior e teste de gaveta posterior 
B) Teste de gaveta anterior e pivor shift reverse test 
C) Teste de gaveta posterior e pivor shift reverse test 
D) Pivor shift test e pivor shift reverse test 
E) Pivor shift reverse test e pivor shift test 
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09 - Através de uma avaliação postural o fisioterapeuta 
consegue observar as curvaturas fisiológicas da coluna e as 
curvaturas anormais, as escolioses. Sobre essas 
deformidades assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Na avaliação postural as escolioses são observadas 
através da vista posterior e/ou anterior. 

B) Em uma escoliose torácica esquerda observa-se o 
ombro esquerdo mais alto que o direito. 

C) Na escoliose lombar direita a crista ilíaca direita 
encontra-se abaixada. 

D) O teste de 1 (um) minuto é realizado para 
diagnosticar as escolioses funcionais, através da 
presença de gibosidades. 

E) É na escoliose do tipo estrutural que é encontrada 
a presença de gibosidade. 

 
10 - A crioterapia, também como terapia pelo frio é um 
dos recursos fisioterapêuticos mais estudados. Sobre este 
recurso, assinale a alternativa que indica os efeitos 
fisiológicos da mesma: 

A) Vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo e 
diminuição do metabolismo. 

B) Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e 
aumento do metabolismo. 

C) Vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo e 
aumento do metabolismo. 

D) Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e 
diminuição do metabolismo. 

E) Diminuição da dor, diminuição do espasmo 
muscular e aumento do mestabolismo. 

 
11 - O efeito piezoelétrico é uma interação eletromecânica 
entre um estímulo mecânico - aplicação de pressão sobre 
um material - e o estado elétrico de materiais cristalinos, 
como polímeros. Esse efeito é observado nos aparelhos de: 

A) Ondas curtas 
B) Micro-ondas 
C) Ultrassom 
D) Microcorrentes 
E) Correntes diferencias 

 
12 - A fisioterapia aquática (hidroterapia) é uma 
associação das propriedades físicas da água aos efeitos do 
calor e do exercício, produzindo assim efeitos fisiológicos 
e terapêuticos importantes no tratamento de diversas 
patologias. Sobre a hidroterapia, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) O empuxo é a pressão que um líquido exerce 
igualmente sobre todas as áreas da superfície de 
um corpo imerso em repouso. 

B) O empuxo é a força, experimentada para cima, 
que atua em sentido oposto à força da gravidade. 

C) A pressão hidrostática é uma propriedade física da 
água baseada no princípio de Arquimedes. 

D) Exercícios na água realizados a favor do empuxo 
são indicados para ganho de força muscular. 

E) Exercícios na água realizados contra o empuxo 
são indicados para ganho de amplitude de 
movimento. 

 
 
 
 

13 - O Sistema Único de Saúde - SUS foi criado, em 1988 
pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de 
saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Sobre o 
SUS, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 
preferencialmente a atenção básica (postos de 
saúde, centros de saúde, unidades de Saúde da 
Família etc.) 

B) Todos os estados e municípios devem ter 
conselhos de saúde compostos por representantes 
dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, 
dos gestores e dos profissionais de saúde. 

C) Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e 
municípios poderão receber os recursos federais 
por meio de cinco blocos de financiamento: (1) 
Atenção Básica, (2) Atenção de Média e Alta 
Complexidade, (3) Vigilância em Saúde, (4) 
Assistência Farmacêutica e (5) Gestão do SUS. 

D) Quando o município não possui todos os serviços 
de saúde, ele pactua (negocia e acerta) com as 
demais cidades de sua região a forma de 
atendimento integral à saúde de sua população. 
Esse pacto também deve passar pela negociação 
com o gestor estadual. 

E) A equipe básica do SUS é constituída pelo 
médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta. 

 
14 - O envelhecimento rápido da população brasileira traz 
profundas consequências na estruturação das redes de 
atenção à saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em 2010, a população brasileira 
era de 190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram 
considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo a 
10,8% da população brasileira. Isso tem fomentado a 
construção das políticas públicas de saúde para esse grupo 
de pessoas. Sobre a saúde do idoso no Brasil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - 
PNSPI (Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 
2006) tem como  finalidade primordial a 
recuperação, manutenção e promoção da 
autonomia e da independência da pessoa idosa, 
direcionando medidas coletivas e individuais de 
saúde para esse fim, em consonância com os 
princípios e diretrizes do SUS. 

B) A Saúde do Idoso, assim como a Saúde do 
Homem, está incluída como uma das prioridades 
do Pacto Pela Vida. 

C) Compete aos gestores das esferas federal, estadual 
e municipal elaborarem normas técnicas referentes 
à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS. 

D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra o idoso poderão ser comunicados 
pelos profissionais de saúde ao Ministério 
Público. 

E) Compete ao gestor municipal Discutir e pactuar na 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as 
estratégias e metas a serem alcançadas por essa 
Política a cada ano. 
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15 - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram 
criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de 
apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando 
as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a 
resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Sobre o 
NASF, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O NASF deve ser constituído por equipes compostas 
por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 
para atuarem em conjunto com os profissionais das 
Equipes Saúde da Família.  

B) O NASF 1 é composto por no mínimo cinco das 
profissões de nível superior (Psicólogo; Assistente 
Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Profissional da Educação Física; Nutricionista; 
Terapeuta Ocupacional etc) vinculado de 08 a 20 
Equipes Saúde da Família. 

C) A equipe do NASF e as equipes da saúde da família 
criarão espaços de discussões para gestão do cuidado. 
Desta maneira, o NASF se constitui a porta de entrada 
do Sistema para os usuários.  

D) O NASF 2 é composto por no mínimo três 
profissionais de nível superior de ocupações não-
coincidentes (Ex.: Profissional de Educação Física; 
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; e Terapeuta 
Ocupacional), vinculado a no mínimo 03 Equipes 
Saúde da Família.  

E) Tem como responsabilidade central atuar e reforçar 9 
diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade, a 
intersetorialidade, a educação popular, o território, a 
integralidade, o controle social, a educação permanente 
em saúde, a promoção da saúde e a humanização. 

 
16 - O Ministério da Saúde, considerando que a saúde da mulher 
é uma prioridade do governo, elaborou o documento “Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 
Diretrizes”, em parceria com diversos setores da sociedade, em 
especial com o movimento de mulheres, o movimento negro e o 
de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e 
estudiosos da área, organizações não-governamentais, gestores 
do SUS e agências de cooperação internacional. Sobre a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e 
capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, 
numa perspectiva que contemple a promoção da 
saúde, as necessidades de saúde da população 
feminina, o controle de patologias mais prevalentes 
nesse grupo e a garantia do direito à saúde. 

B) Tem como um de seus objetivos gerais, estimular a 
participação e inclusão de homens e adolescentes nas 
ações de planejamento familiar. 

C) Tem como um de seus objetivos específicos, promover 
a atenção à saúde da mulher na terceira idade. 

D) Considera como uma de suas diretrizes que a atenção 
integral à saúde da mulher compreende o atendimento 
à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu 
contexto de vida, do momento em que apresenta 
determinada demanda, assim como de sua 
singularidade e de suas condições enquanto sujeito 
capaz e responsável por suas escolhas. 

E) Tem como um de seus objetivos gerais, ampliar, 
qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da 
mulher no Sistema Único de Saúde. 

17 - A fibrose cística, também conhecida como 
mucoviscidose, é uma doença genética, comum na infância. 
Sua principal característica é o acúmulo de secreções mais 
densas e pegajosas nos pulmões, no trato digestivo e em 
outras áreas do corpo. Sobre ela, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) Tosse crônica, esteatorreia e suor salgado são 
sintomas clássicos de fibrose cística. 

B) A fibrose cística é também chamada de 
mucoviscidose e consiste em uma doença genética 
autossômica dominante, com caráter 
multissistêmico. 

C) O exame da função pulmonar é o padrão-ouro para 
identificação e diagnóstico da fibrose cística. 

D) O comprometimento funcional da fibrose cística tem 
natureza restritiva. 

E) Apesar das infecções recorrentes, a resposta 
inflamatória e a produção excessiva de muco 
presente nos quadros de fibrose cística pouco 
influenciam no aumento do espaço morto funcional. 

 
18 - Proteção articular é uma conduta fundamental no 
tratamento fisioterápico de pacientes com osteoartrites, a 
mesma é definida como um conjunto de atitudes que devem 
ser ensinadas e treinadas com o paciente para proteger suas 
articulações das cargas lesivas e desnecessárias. São objetivos 
dessa conduta, EXCETO: 

A) Promover controle da dor e inflamação 
B) Retardar a progressão das deformidades 
C) Ajudar no processo de reparo tecidual 
D) Estimular o paciente a minimizar o uso de seus 

recursos energéticos limitados 
E) Promover estabilidade articular 

 
19 - A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por 
queixas dolorosas neuromusculares difusas e pela presença de 
pontos dolorosos em regiões anatomicamente determinadas, 
onde seu tratamento requer uma abordagem multidisciplinar. 
Sobre fibromialgia, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A dor, comum na fibromialgia, pode ser difusa ou 
acometer preferencialmente algumas regiões, como o 
pescoço e os ombros e então propagar-se para outras 
áreas do corpo. 

B) Os exercícios aeróbicos de trazem benefícios na 
melhora da função física, diminuição da dor e 
redução do número de tender points nos portadores 
fibromialgia.  

C) O uso da TENS também é relatado como sendo 
eficiente recurso fisioterapêutico no alívio da dor em 
pacientes com fibromialgia, pois a mesma produz 
informações sensitivas a partir de estímulos de baixo 
limiar, inibindo a transmissão da dor na medula 
espinhal através da inibição das células T, via células 
da substância gelatinosa. 

D) O LASER é muito utilizado na tratamento da 
fibromialgia, mas o estabelecimento da dose ideal 
deve levar em consideração a espessura da camada 
tecidual a ser atingida, o tamanho da área afetada, o 
tipo de LASER, a potência usada e o tempo de 
aplicação.  

E) Os distúrbios do sono (sensação de sono não 
restaurador) e a fadiga são relatados em apenas 5% 
dos casos de fibromialgia. 
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20 - A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença crônica, 
cuja principal característica é a inflamação das 
articulações, embora outros órgãos também possam estar 
comprometidos. É uma doença autoimune, onde a 
inflamação persistente das articulações, se não tratada de 
forma adequada, pode levar à destruição das mesmas, o 
que ocasiona deformidades e limitações para o trabalho e 
para as atividades da vida diária. Sobre a AR, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) A causa da AR é desconhecida, sendo as mulheres 
mais acometidas pela doença. 

B) Em pacientes com AR o uso da termoterapia por 
adição de calor diminui o processo inflamatório, 
combatendo a dor e a instalação do edema. 

C) As regiões mais acometidas pela AR são os 
punhos e as articulações intervertebrais da coluna. 

D) O HAQ (Health Assessment Questionnaire) é um 
importante instrumento de avaliação da dor em 
pacientes com AR. 

E) Doença de Raynaud, comum em pacientes com 
AR, pode ser tratado com crioterapia, pois alivia o 
processo doloroso. 

 
21 - O traumatismo cranioncefálico é uma das causas mais 
frequentes de morbidade e mortalidade em todo o mundo, 
superado apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) 
como patologia neurológica com maior impacto na 
qualidade de vida. Para a classificação de gravidade do 
TCE utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow. Sobre esta 
Escala, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Traumatismo cranioncefálico com 9 a 12 pontos 
na Escala são classificados como grave. 

B) Traumatismo cranioncefálico onde a Escala tem 
pontuação ≤ 8 são classificados como leve. 

C) Escala com pontuação entre 13 e 15 indica lesões 
cerebrais muito graves 

D) Traumatismo cranioncefálico classificado como 
leve apresenta Escala com 13 a 15 pontos. 

E) Pontuação ≥ 16 na Escala indica morte cerebral 
 
22 - O trauma raquimedular (TRM) é uma lesão que 
predomina em adultos jovens do sexo masculino e, pelas 
características da sua etiologia, sua prevenção pode ser 
muito efetiva, por meio de campanhas de esclarecimentos 
junto à população e adoção de medidas de segurança 
individuais ou coletivas. Os traumas alteram a função 
medular e produzem, como consequência, além de déficits 
sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais e tróficas. 
A abordagem terapêutica do TRM deve ser 
multidisciplinar, desde o momento do resgate e remoção 
dos pacientes até a sua fase final de reabilitação. Sobre 
TRM, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As manifestações clínicas variam de acordo com o 
nível de lesão medular. 

B) Na fase de choque medular o paciente apresenta 
hiperestesia e paralisia espástica.  

C) As lesões acima do segmento medular T1 causam 
tetraplegia e abaixo, paraplegia. 

D) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das 
funções motora, sensitiva e autônoma. 

E) Os automatismos aparecem em portadores de 
lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS). 

 

23 - Diversos efeitos negativos dificultam o processo de 
reabilitação de pacientes imobilizados ou inativos no leito, 
Dentre esses efeitos deletérios assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Diminuição da área de secção transversa do tecido 
muscular 

B) Troca das fibras colágenas tipo III por tipo I 
(Colágeno mais denso) 

C) Aumento do número de ligações cruzadas (re-
arranjo do colágeno) 

D) Diminuição de água e proteoglicanos na 
cartilagem articular 

E) Hipertrofia ou hiperplasia muscular 
 
24 - Consolidação secundária é o tipo mais comum de 
consolidação de fraturas de ossos longos, onde sua 
característica principal é a formação do calo ósseo. Sobre 
fraturas assinale a afirmativa CORRETA: 

A) Tratamento com fixação rígida e contato cortical 
direto favorece a formação do calo ósseo. 

B) A descarga de peso precoce não favorece a 
formação do calo ósseo, por isso deve ser evitada. 

C) O calo ósseo aumenta a estabilidade e espessura 
do osso. 

D) A formação do calo ósseo pode ser acelerada pela 
utilização do ultrassom terapêutico, pois o calo 
ósseo duro é formado exclusivamente por tecido 
fibrocartilaginoso. 

E) A imobilização prolongada no leito favorece a 
consolidação óssea, pois evita as forças de tração 
e compressão necessárias à formação do calo 
ósseo. 

 
25 - Asma é uma doença comum das vias aéreas ou 
brônquios causada por inflamação nessa região do sistema 
respiratório. A mesma apresenta um forte componente 
alérgico hereditário e gera uma resposta inflamatória, onde 
a exposição do paciente ao alérgeno leva a uma rápida 
resposta brônquica, com liberação de substâncias 
broncoconstritoras. São substâncias broncoconstritoras 
liberadas nesta situação: 

A) Renina e angiotensina 
B) Renina e leucotrienos 
C) Histaminas e angiotensina 
D) Histaminas e leucotrienos 
E) Angiotensina e leucotrienos 

 
26 - Em um paciente que apresenta no raio X torácico uma 
hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitóráx direito, 
com traqueia e área cardíaca desviadas para a esquerda, 
assinale a alternativa que esses dados correspondem: 

A) Derrame Pleural 
B) Atelectasia 
C) Pneumotórax 
D) Infarto agudo do miocárdio 
E) Angina pecturis 
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27 - A Fisioterapia Respiratória tem como objetivo um 
tratamento específico diante dos males causados pelas 
doenças que comprometem o sistema respiratório humano, 
tendo a asma, a insuficiência respiratória, a bronquite e a 
tuberculose como bons exemplos desses males. Sobre os 
recursos em Fisioterapia Respiratória, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A tosse assistida consiste na aplicação de uma 
pressão externa sobre a caixa torácica ou sobre a 
região epigástrica, fornecendo assim um auxilio ao 
ato de tossir. 

B) A drenagem autogênica visa maximizar o fluxo de ar 
nas vias aéreas para melhorar a eliminação do muco 
e da ventilação pulmonar, sendo uma combinação de 
controle respiratório com respiração a vários 
volumes pulmonares. 

C) Para realizar corretamente a vibração manual, o 
fisioterapeuta deve executar um movimento de 
flexo-extensão do punho e quase nenhum 
movimento de cotovelo e nenhum movimento de 
ombro, percutindo ritmicamente a parede torácica 
em um movimento de onda, utilizando ambas as 
mãos alternadamente e em sequência. 

D) O ciclo ativo da respiração é uma modificação da 
técnica de expiração forçada e traduz-se em ciclos 
repetidos de controle respiratório, expansão torácica 
e técnica de expiração forçada. 

E) A tosse pode ser estimulada manualmente através da 
excitação dos receptores da tosse localizados na 
região da traqueia. 

 
28 - A Paralisia Braquial Obstétrica ocorre devido à lesão do 
Plexo Braquial durante o parto. É uma enfermidade de caráter 
neurológico e por isto apresenta sinais bem característicos 
deste tipo de lesão. Sua intervenção deve ser iniciada o mais 
precocemente possível, prevenindo deformidades e 
facilitando a função do membro superior acometido. Analise 
as afirmativas abaixo sobre o alongamento realizado pela 
fisioterapia nesta enfermidade e assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo 
na Paralisia Braquial do tipo Erb-Duchenne para 
prevenir a contratura de bíceps em consequência ao 
padrão postural deste tipo de paciente. 

B) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo 
na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para prevenir 
a contratura de tríceps em consequência ao padrão 
postural deste tipo de paciente. 

C) É necessário alongamento dos extensores de 
cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Erb-Duchenne 
para prevenir a contratura de bíceps em 
consequência ao padrão postural deste tipo de 
paciente. 

D) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo 
na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para prevenir 
a contratura de bíceps em consequência ao padrão 
postural deste tipo de paciente. 

E) É necessário alongamento dos extensores de 
cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para 
prevenir a contratura de tríceps em consequência ao 
padrão postural deste tipo de paciente. 
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PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Você se lembra da Casas da Banha? Pois é, uma 
pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se 
recordam daquela que foi uma das maiores redes de 
supermercados do país, com 224 lojas e 20.000 
funcionários, desaparecida no início dos anos 90. Por isso, 
seus antigos donos, a família Velloso, decidiram 
ressuscitá-la. Desta vez, porém, apenas virtualmente. Os 
Velloso fizeram um acordo com a GW.Commerce, de Belo 
Horizonte, empresa que desenvolve programas para 
supermercados virtuais. Em troca de uma remuneração 
sobre o faturamento, A GW gerenciará as vendas para a 
família Velloso. A família cuidará apenas das compras e 
das entregas.  

 

(José Maria Furtado, na Exame, dez./99) 
 
29 - De acordo com o texto, a família Velloso resolveu 
ressuscitar as Casas da Banha devido ao seguinte aspecto: 

A) Quantidade superior a metade dos cariocas não 
esqueceram as Casas da Banha. 

B) A rede possuía 224 lojas e 20.000 funcionários. 
C) Ela teve sua rede desativada no início dos anos 90. 
D) O funcionamento da rede ocorrerá apenas 

virtualmente. 
E) Uma empresa do ramo de programas para 

supermercados propôs um acordo vantajoso, em 
que a rede só entraria com as compras e as 
entregas. 

 
30 - Através do trecho “Desta vez, porém, apenas 
virtualmente”, é possível compreender que as Casas da 
Banha: 

A) terão funcionamento virtual, ou seja, sem fins 
lucrativos. 

B) não venderão produtos de supermercado. 
C) estão mudando de ramo. 
D) não terão mais seus produtos vendidos em lojas. 
E) estão entrando em sociedade com uma empresa de 

informática. 
 
31 - Podemos afirmar que o pronome “LA” (linha 7) está 
associado semanticamente a todos os vocábulos seguintes, 
exceto a: 

A) Casa da Banha (linha 1) 
B) pesquisa (linha 2) 
C) daquela (linha 3) 
D) uma (linha 3) 
E) desaparecida (linha 5) 

 
32 - Entre os itens a seguir, identifique aquele em que o 
elemento mórfico destacado está incorretamente analisado. 

A) amo – desinência nominal de gênero 
B) penso – desinência verbal indicativa de 1ª pessoa 

do singular 
C) esperteza – sufixo 
D) injustiça – prefixo  
E) esquecemos – vogal temática 

 
 

33 - Nas frases a seguir, há apenas uma em que o 
diminutivo dá uma ideia diferente de afetividade. Indique-
a: 

A) Não foi nada, filha! Deixe-me dar um beijinho no 
seu machucadinho que sara. 

B) Ora, ora! Não chore! Você sempre será meu 
queridinho. 

C) Não sei, maninha, como vou fazer para convencer 
nosso pai. 

D) Que sujeitinho à-toa! Não passa de um 
reporterzinho. 

E) Amorzinho, vem para o colinho da mamãe, vem! 
 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
34 - Quais preposições completam as falas dos balões, de 
acordo com a variedade padrão escrita? 

A) à / à 
B) a / a 
C) a / à 
D) à / a 
E) à / de 

 
35 - Assinale a única alternativa que não apresenta a figura 
de linguagem “metonímia”: 

A) Várias velas afundaram. 
B) Não tenho um níquel. 
C) Você já leu Monteiro Lobato? 
D) Todo o estádio o vaiou. 
E) Entregou a alma a Deus. 

 
36 - Identifique a frase que tem a concordância verbal 
inadequada: 

A) Brigaram o irmão e a irmã, depois da festa. 
B) Não só eu, mas também meus filhos estamos com 

gripe. 
C) Eu, assim como todos vocês, sou brasileiro. 
D) Não só os alunos, como também o professor faltou 

à aula. 
E) Perder e ganhar são do esporte. 

 
37 - Na frase “O prédio era cercado de pinheiros por todos 
os lados”, o termo destacado tem a função sintática de: 

A) objeto indireto 
B) agente da passiva 
C) complemento nominal 
D) aposto 
E) objeto direto 
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38 - A frase que traz um verbo na voz reflexiva é: 
A) Aguinaldo se benzeu várias vezes. 
B) Manuel se queixou do frio. 
C) Meses já se passaram. 
D) Acabou-se com a inflação. 
E) Esse rapaz não se emenda mesmo. 

 
A questão 39 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 - Das afirmações seguintes: 
I. O final surpreendente, bem como o contraste entre o 
elogio inicial e a importância do detalhe criticado são 
elementos que provocam humor na tira.  
II. No primeiro quadrinho aparece um pronome relativo 
cujo antecedente é “esse papel de parede”. 
III. A oração “que você colocou em seu quarto” (1º 
quadrinho) é subordinada adjetiva explicativa. 

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

 
40 - Na frase “Você era a mais bonita das cabrochas dessa 
ala”, identificamos um exemplo de adjetivo no grau: 

A) superlativo relativo de inferioridade 
B) superlativo absoluto analítico 
C) superlativo absoluto sintético 
D) comparativo de superioridade 
E) superlativo relativo de superioridade 

 
 
 
 




