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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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CHATÔ E O BRASIL DE SEMPRE 
 

Ana Waiss (ana.weiss@istoe.com.br) 
 
  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. Começava ali um dos maiores 
imbróglios do cinema nacional, que ganha mais um 
capítulo, surpreendendo público e crítica. “Chatô – O 
Rei do Brasil”, que acaba de estrear nos cinemas do 
País, é, apesar da inexperiência do diretor na época, 
um bom filme, construído por uma história 
espetacular emoldurada por uma atualíssima crítica à 
estrutura do poder no Brasil. 
 A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show. O longa-metragem mostra a desenvoltura com 
que o paraibano que fundou os “Diários Associados” 
atravessava a fronteira da malandragem oportunista 
para o comportamento corrupto a fim de construir seu 
império. As falcatruas e o total desprezo por qualquer 
norte ético nos negócios da comunicação, diz 
Guilherme Fontes, incomodou imprensa atual. Para 
ele, as críticas motivaram o noticiário – desde 
aqueles idos, até os dias de hoje – a lembrarem do 
seu nome como um descumpridor da lei, que fez 
mau uso de verba pública. 

Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. Quase duas décadas depois de 
obter a assinatura do ministro da Cultura Francisco 
Weffort (1995-2002) em um contrato inédito que lhe 
permitia captar R$ 12 milhões – da época – por meio 
de renúncia fiscal para filmar “Chatô”, ainda não 
conseguia apresentar uma data para chegar às telas. 
Nesse meio tempo, o diretor cometeu 
excentricidades com o orçamento, quase todo de 
origem pública, como convidar a equipe de Francis 
Ford Copolla para trabalhar no longa ou alugar um 
castelo francês para as locações famosas pelo 
exagero nos figurinos. 

Da turma de Copolla, restou só o excelente 
roteiro de Matthew Robbins. Sobre o texto, o ator 
Marcos Ricca desenvolve uma das suas mais 
admiráveis atuações, a do empresário que colocou o 
Brasil na modernidade da comunicação, sem medir 
esforços e deslizes. 
 
Adaptação de: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO
+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=
&actualArea=internalPage, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
 
 

01) O texto discorre sobre:  
 
(A)  O sucesso do longa metragem dirigido por 
Guilherme Fontes.    
(B)  A vida de Guilherme Fontes. 
(C)  A imprensa brasileira e a corrupção que se 
desenvolve em grande escala no Brasil há duas 
décadas. 
(D)  O filme Chatô, - o Rei do Brasil”, dirigido por 
Guilherme Fontes, enfocando entre outros temas as 
razões pelas quais a obra demorou quase duas 
décadas para ficar pronta e estrear no Brasil. 
(E)  Os problemas enfrentados pelos produtores 
de cinema no Brasil.  
  
02) Marque a única alternativa INCORRETA em 
relação ao texto:  
 
(A)  Guilherme Fontes era mais experiente que 
Luiz Carlos Barreto, um novato no cinema brasileiro. 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando em 
1990 passou à frente de Luis Carlos Barreto.  
(C)  A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show.   
(D)  O longa-metragem mostra a desenvoltura 
com que o paraibano que fundou os “Diários 
Associados”, atravessa a fronteira entre a 
malandragem oportunista e o comportamento 
corrupto. 
(E)  Apesar da inexperiência do diretor na época, 
“Chatô – O Rei do Brasil” é um bom filme, construído 
por uma história espetacular emoldurada por uma 
atualíssima crítica à estrutura do poder no Brasil. 
 
03) Marque a alternativa correta em torno da 
função sintática dos vocábulos sublinhados, 
abaixo:  
 
“Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia 
sobre Assis Chateaubrian”. 
 
(A)  sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial 
de tempo. 
(B)  vocativo, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de lugar.  
(C)  sujeito, objeto direto, adjunto adverbial de 
lugar. 
(D)  predicativo do objeto, sujeito, adjunto 
adnominal.  
(E)  sujeito, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de tempo.  
 
 
 

http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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04) Assinale a opção em que a oração sublinhada 
está corretamente classificada:  
 
(A)  Sobre o texto, o ator Marcos Ricca 
desenvolve uma das suas mais admiráveis atuações, 
a do empresário que colocou o Brasil na 
modernidade da comunicação, sem medir esforços e 
deslizes. (oração subordinada substantiva subjetiva). 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração subordinada adverbial 
de tempo). 
(C)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração coordenada sindética 
explicativa). 
(D)  Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. (Oração coordenada sindética 
aditiva). 
(E)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido. (Oração principal). 
 
05) As palavras sublinhadas, no período abaixo, 
classificam-se, morfologicamente, como:  
 
Sobre o texto, o ator Marcos Ricca desenvolve 
uma das suas mais admiráveis atuações, a do 
empresário que colocou o Brasil na modernidade 
da comunicação, sem medir esforços e deslizes. 
 
(A)  adjetivo, pronome, substantivo, verbo. 
(B)  substantivo, pronome, artigo indefinido, verbo. 
(C)  substantivo, artigo indefinido, pronome, verbo. 
(D)  substantivo, preposição, verbo, verbo. 
(E)  substantivo, verbo, artigo indefinido, verbo. 
 
06) Em uma dinâmica de grupo todos deviam se 
abraçar uns com os outros (dois a dois), no total 
foram dados 15 abraços, quantas pessoas 
participavam da dinâmica? 
 
(A)  15. 
(B)  12. 
(C)  10. 
(D)  8. 
(E)  6. 
 
07) Qual das palavras abaixo completa a 
sequencia a seguir: PALMAS; CURITIBA; SÃO 
PAULO; NATAL;... 
 
(A)  Criciúma.  
(B)  Londrina. 

(C)  Porto Velho. 
(D)  Campinas. 
(E) Niterói. 
  
08) Com base na sequência   685;682;673;646;...  
o próximo número é igual a:  
 
(A) 487. 
(B) 565. 
(C) 612. 
(D) 625. 
(E) 628. 
 
09) Um automóvel gastou 0,5 litros para percorrer 
4,5 km. Já percorreu 145 km e seu tanque tem 
capacidade de 45 litros, quantos quilômetros 
ainda pode percorrer sem abastecer o carro?  
OBS: O TANQUE ESTAVA CHEIO NO INICIO DO 
PERCURSO. 
 
(A)  260. 
(B) 285. 
(C) 295. 
(D) 300. 
(E) 305. 
 
10) Jéssica realizou durante um semestre quatro 
avaliações, sendo que três com pesos iguais a 
0,2 e a quarta com peso de 0,4. Suas notas foram 
respectivamente 6,8 ; 7,4 ; 6,6 e 7,2 na quarta 
prova, para ser aprovada precisa de 7,0 ou mais. 
Podemos afirmar que Jéssica:  
 
(A)  Não foi aprovada, pois sua média é de 6,8 
pontos. 
(B)  Foi aprovada com média de 7,5 pontos. 
(C)  Não foi aprovada, pois sua média é 6,6 
pontos. 
(D)  Foi aprovada com média 7,04 pontos. 
(E)  Deve estudar mais para ser aprovada. 
 
11) A data da Lei 7575, que criou o município de 
Cantagalo e é reproduzida no Brasão do 
município, é: 
 
(A) 12 de maio de 1982. 
(B) 01º de fevereiro de 1982. 
(C) 14 de novembro de 1951. 
(D) 01º de fevereiro de 1983. 
(E) 12 de maio de 1983. 
 
12) Os municípios paranaenses estão agrupados 
em associações regionais, que por sua vez, estão 
ligadas à Associação do Municípios do Paraná – 
AMP. O município de Cantagalo faz parte de qual 
das associações regionais abaixo: 
 
(A) AMSOP. 
(B) AMOCENTRO. 
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(C) ASSOMEC. 
(D) CANTUQUIRIGUAÇÚ. 
(E) AMEPAR. 
  
13) Ney Aminthas de Barros Braga, ou apenas 
Ney Braga, foi um dos políticos mais influentes 
na história do Paraná. Porém, dentre os cargos 
políticos que ocupou NÃO está incluído o de: 
 
(A) Governador do Paraná. 
(B) Senador da República. 
(C) Deputado Federal. 
(D) Prefeito de Curitiba. 
(E) Vereador de Curitiba. 
 
14) No Senado Federal, para condenar um 
Presidente da República do Brasil em um 
processo de Impeachment (Impedimento), seria 
necessário no mínimo o voto de:  
 
(A) 81 senadores. 
(B) 54 senadores. 
(C) 41 senadores. 
(D) 63 senadores. 
(E) 45 senadores. 
 
15) Na Distrofia Muscular de Duchenne, a criança 
apresenta o sinal de Gower, que indica a fraqueza 
muscular proximal. Como é a descrição deste 
sinal?   
 
(A)  Incoordenação para a marcha, com andar 
vascilante, base alargada e tendência à queda.   
(B)  Manutenção da posição de esgrimista sempre 
que roda a cabeça.  
(C)  Marcha com flexão exagerada de quadril e 
joelho.  
(D)  Utilização da musculatura lateral de tronco 
para auxiliar o movimento quando é necessário subir 
escadas.  
(E)  Levanta-se do chão “escalando pelas pernas”, 
utilizando a musculatura de membros superiores para 
auxiliar nesta função. 
 
16) O acidente vascular encefálico é 
caracterizado pela perda rápida de função 
neurológica, decorrente do entupimento 
(isquemia) ou rompimento (hemorragia) de vasos 
sanguíneos cerebrais. Referente a AVE, assinale 
a alternativa correta: 
 
(A)  Os principais fatores de risco não incluem 
DM, HAS, obesidade, colesterol entre outros. 
(B)  No AVE não pode ocorrer comprometimento 
da musculatura de face, alteração visual como 
diplopia. 
(C)  O quadro clínico de AVE leva a um 
comprometimento geralmente unilateral motor, 
ocasionando hemiplegia-hemiparesia. 

(D)  Na fisiopatologia ocorre diminuição da 
captação de O2, aumento dos gradientes 
eletroquímicos e energia. 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
17) A.D.A 45 anos de idade, é dona de casa e 
relatar estar com uma dor na região do ombro à 3 
semanas que piora ao realizar movimentos do 
ombro acima do nível da cabeça, relata ainda, que 
a dor limita sua função que o arco de movimento 
está limitado por conta da dor, com sinais de 
fraqueza do braço. Apresenta dor para o teste de 
Neer, Howkins e Jobe. De acordo com seus 
conhecimentos, assinale qual será o provável 
diagnóstico dessa paciente. 
 
(A)  Epicondilite Lateral. 
(B)  Hernia de disco cervical. 
(C)  Sd. Do Desfiladeiro toráxico. 
(D)  Síndrome do Impacto sub acromial. 
(E)  Bursite sub acromial. 
 
18) Sobre os efeitos terapêuticos da técnica de 
massagem, destaca-se o efeito mecânico, 
assinale a alternativa que melhor descreve o 
efeito terapêutico mecânico: 
 
(A)  O efeito mecânico é causado pela 
movimentação física dos tecidos por compressão, 
tensão, cisalhamento, curvatura e torção, um dos 
exemplos clínicos que podemos elencar são a 
melhora do retorno linfático e a mobilização de 
secreções brônquicas.   
(B)  O efeito mecânico pode ser definido como o 
envolvimento nas alterações dos processos 
bioquímicos corporais. 
(C)  O efeito mecânico pode ser definido como 
alterações na mente, emoções e comportamento da 
pessoa após a realização da sessão. 
(D)  O efeito mecânico pode ser definido como 
alterações funcionais mediadas pelo sistema 
nervoso. 
(E)  O efeito mecânico é causado pela 
movimentação física da linfa por compressão e 
torção, um dos exemplos clínicos que podemos 
elencar são a melhora do retorno linfático e a 
mobilização de secreções brônquicas.   
 
19) Quando a pessoa é imersa na água temos 
vários efeitos fisiológicos em cada parte do 
corpo, assinale a alternativa que contenha o 
efeito fisiológico nos tecidos moles: 
 
(A)  Todos os tecidos moles não são comprimidos 
durante a imersão, de modo que não ajuda no 
retorno linfático e no tratamento do edema. 
(B)  Todos os tecidos moles são alongados e 
relaxados durante a imersão, de modo que o retorno 
linfático aumenta bastante ajudando no tratamento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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do edema. 
(C)  Todos os tecidos moles são descomprimidos 
quando a pessoa é imersa na água. 
(D)  Todos os tecidos moles são descomprimidos 
quando a pessoa é imersa na água, ajudando no 
retorno sanguíneo.  
(E)  Todos os tecidos moles são comprimidos 
durante a imersão, de modo que o retorno linfático 
aumenta bastante ajudando no tratamento do edema. 
 
20) Leia a definição a seguir: “Visa à promoção 
da saúde e à redução da morbimortalidade da 
população trabalhadora, por meio da integração 
de ações que intervenham nos agravos e seus 
determinantes decorrentes dos modelos de 
desenvolvimento e processo produtivos”. A partir 
da leitura assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Vigilância Epidemiológica e do Trabalhador. 
(B)  Vigilância em Saúde.  
(C)  Vigilância em Saúde do Trabalhador. 
(D)  Vigilância em Saúde e Epidemiológica.  
(E)  Vigilância Sanitária e do Trabalhador. 
  
21) Sabemos que os acidentes de trabalho 
possuem grande impacto nagativo na saúde do 
trabalhador, neste contexto assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  O termo acidentes de trabalho refere-se a 
todos os acidentes que ocorrem somente no 
percurso de casa para o trabalho e vice-versa, no 
trabalhador inserido no mercado informal de trabalho.  
(B)  O termo acidentes de trabalho, refere-se a 
todos os acidentes que ocorrem no exercício da 
atividade laboral, ou no percurso de casa para o 
trabalho e vice-versa, podendo o trabalhador estar 
inserido tanto no mercado formal como informal de 
trabalho. São também considerados como acidentes 
de trabalho aqueles que, embora não tenham sido 
causa única, contribuíram diretamente para a 
ocorrência do agravo. 
(C)  O termo acidentes de trabalho refere-se a 
todos os acidentes que ocorrem no exercício da 
atividade laboral, podendo o trabalhador estar 
inserido tanto no mercado formal. São também 
considerados como acidentes de trabalho aqueles 
que, embora não tenham sido causa única, 
contribuíram diretamente para a ocorrência do 
agravo. 
(D)  O termo acidentes de trabalho refere-se a 
todos os acidentes que ocorrem no percurso de casa 
para o trabalho e vice-versa, podendo o trabalhador 
estar inserido tanto no mercado formal como informal 
de trabalho. São também considerados como 
acidentes de trabalho aqueles que, embora não 
tenham sido causa única, contribuíram diretamente 
para a ocorrência do agravo. 
(E)  O termo acidentes de trabalho não se refere a 

todos os acidentes que ocorrem no exercício da 
atividade laboral, ou no percurso de casa para o 
trabalho e vice-versa, podendo o trabalhador estar 
inserido tanto no mercado formal como informal de 
trabalho. São também considerados como acidentes 
de trabalho aqueles que, embora não tenham sido 
causa única, contribuíram diretamente para a 
ocorrência do agravo. 
 
22) Com relação a Lordose Lombar, assinale a 
alternativa correta: 
  
(A)  É uma acentuação da curvatura torácica 
fisiológica, a postura lordótica nas mulheres é mais 
acentuada do que nos homens. Sendo o aumento da 
lordose lombar está diretamente relacionada com a 
anteroversão da pelve.  
(B)  É uma acentuação da curvatura lombar 
fisiológica, a postura lordótica nas mulheres é mais 
acentuada do que nos homens. Sendo o aumento da 
lordose lombar está diretamente relacionada com a 
anteroversão da pelve.   
(C)  É uma acentuação da curvatura lombar 
fisiológica, a postura lordótica nas mulheres é mais 
acentuada do que nos homens. Sendo o aumento da 
lordose lombar está diretamente relacionada com a 
retroversão da pelve.  
(D)  É uma diminuição da curvatura lombar 
fisiológica, a postura lordótica nas mulheres é mais 
acentuada do que nos homens. Sendo o aumento da 
lordose lombar está diretamente relacionada com a 
anteroversão da pelve. 
(E)  É uma acentuação da curvatura cervical 
fisiológica, a postura lordótica nas mulheres é mais 
acentuada do que nos homens. Sendo o aumento da 
lordose lombar está diretamente relacionada com a 
anteroversão da pelve. 
 
23) O atendimento fisioterapêutico no puerpério 
tardio é essencial para o restabelecimento da 
mulher, após quantos meses de atendimento 
fisioterapêutico a puerpera poderá voltar as suas 
atividades físicas habituais: 
 
(A)  Após oito meses de atendimento 
fisioterapêutico. 
(B)  Após doze meses de atendimento 
fisioterapêutico. 
(C)  Após três meses de atendimento 
fisioterapêutico. 
(D)  Após o término da quarentena. 
(E)  Após 18 meses de atendimento 
fisioterapêutico. 
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24) A terapia com a utilização do Laser é 
amplamente empregada no tratamento 
fisioterapêutico, assinale a alternativa que 
contenha os tipos de laser utilizados no 
tratamento fisioterapêutico: 
 
(A) O Laser utilizado é o Laser de Rubi.  
(B)  Os Lasers utilizados são: Laser de Rubi, 
Laser de Hélio Neônio. 
(C)  Os Lasers utilizados são: Laser de Rubi, 
Laser de Visível e Invisível.  
(D) Os Laser utilizados são: Laser de Rubi, Laser 
de Hélio Neônio (HE-NE) e Laser de Diodo (GaAlAs). 
(E)  O Laser utilizado é o Laser de Diodo 
(GaAlAs). 
 
25) Assinale a alternativa que melhor define a 
promoção em saúde, segundo o Ministério da 
Saúde: 
 
(A) Não promover a extinção das doenças e 
agravos a saúde não divulgando os aspectos de boa 
qualidade de vida. 
(B)  Promover a qualidade de vida e não reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 
essenciais. 
(C)  Não promover a qualidade de vida e não 
reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados 
aos seus determinantes e condicionantes – modos 
de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 
essenciais. 
(D)  Promover a desqualificação da vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 
essenciais. 
(E)  Promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 
essenciais. 
 
26) Assinale a alternativa que contenha somente 
alterações que acontecem no corpo da pessoa 
com o envelhecimento: 
 
(A)  Aumento da massa muscular, diminuição do 
tecido adiposo, aumento das curvaturas da coluna 
vertebral, diminuição dos espaços intervertebrais, 
continuidade do crescimento do nariz e do pavilhão 
auditivo, diminuição do equilíbrio, diminuição dos 
pelos por todo corpo, exceto nas narinas, orelhas e 
sobrancelhas. 

(B)  Diminuição da massa muscular, diminuição do 
tecido adiposo, aumento das curvaturas da coluna 
vertebral, diminuição dos espaços intervertebrais, 
continuidade do crescimento do nariz e do pavilhão 
auditivo, diminuição do equilíbrio, diminuição dos 
pelos por todo corpo, exceto nas narinas, orelhas e 
sobrancelhas. 
(C)  Aumento da massa muscular, aumento do 
tecido adiposo, aumento das curvaturas da coluna 
vertebral, diminuição dos espaços intervertebrais, 
continuidade do crescimento do nariz e do pavilhão 
auditivo, diminuição do equilíbrio, diminuição dos 
pelos por todo corpo, exceto nas narinas, orelhas e 
sobrancelhas. 
(D)  Não há alterações significativas no corpo 
durante o processo de envelhecimento no ser 
humano. 
(E)  Diminuição da massa muscular, aumento do 
tecido adiposo, aumento das curvaturas da coluna 
vertebral, diminuição dos espaços intervertebrais, 
continuidade do crescimento do nariz e do pavilhão 
auditivo, diminuição do equilíbrio, diminuição dos 
pelos por todo corpo, exceto nas narinas, orelhas e 
sobrancelhas. 
 
27) O estabelecimento de objetivos para o 
tratamento com órtese inclui três categorias, 
assinale a alternativa que contenha as três 
categorias: 
 
(A)  As três categorias são: prevenção de 
comprometimentos, redução das limitações 
funcionais e minimização da incapacidade.  
(B)  As três categorias são: aumento de 
comprometimentos, aumento das limitações 
funcionais e maximização da incapacidade. 
(C)  As três categorias são: prevenção de 
comprometimentos, aumento das limitações 
funcionais e minimização da incapacidade.  
(D)  As três categorias são: prevenção de 
comprometimentos, redução das limitações 
funcionais e maximização da incapacidade.  
(E)  As três categorias são: aumento dos 
comprometimentos funcionais, redução das 
limitações funcionais e minimização da incapacidade. 
 
28) Quanto a forma clinica  de manifestação, 
classifica-se a Paralisia Cerebral, de acordo com 
o tipo de distúrbio do movimento e a distribuição 
do mesmo e esta intimamente relacionada com a 
área do Sistema Nervoso Central lesionada, a 
partir da leitura assinale a alternativa que 
contenha os tipos de paralisia cerebral: 
 
(A) Paralisia Cerebral espástica e discinética.  
(B)  Paralisia Cerebral espástica, atáxica e mista. 
(C)  Paralisia Cerebral discinética, atáxica e mista. 
(D)  Paralisia Cerebral espástica, discinética, 
atáxica e mista. 
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(E)  Paralisia Cerebral mista. 
 
29) A partir da definição identifique a patologia “ 
É um déficit de ventilação que acarreta 
dificuldades nas trocas gasosas, sendo um 
fenômeno dinâmico, e pode classificar-se em 
torácica e não torácica, e os principais sintomas 
são: aumento da frequência respiratória, aumento 
da frequência cardíaca, angústia e cansaço”: 
 
(A)  Edema Agudo de Pulmão. 
(B)  Cor Pulmonale.  
(C)  Insuficiência respiratória.  
(D)  Enfisema Pulmonar. 
(E)  Pneumonia. 
 
30) Na reabilitação cardíaca, utilizamos na 
metodologia de treinamento alguns princípios, 
assinale a alternativa que contenha todos os 
princípios: 
 
(A)  Os princípios são: especificidade, descarga e 
reversibilidade. 
(B)  Os princípios são: especificidade, sobrecarga 
e irreversibilidade. 
(C)   Os princípios são: especificidade, sobrecarga 
e reversibilidade. 
(D)   Os princípios são: inespecificidade, descarga 
e reversibilidade. 
(E)  Não há princípios na metodologia da 
prescrição do treinamento. 
 




