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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas
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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:

ATENÇÃO

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 4 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C e D – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO ESCRITOR WILLIAM SHAKESPEARE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Ser grande, é abraçar uma grande causa.”

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

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
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

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
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

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

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

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

Por motivo de segurança:

CONCURSO PÚBLICO para provimento
de vagas no cargo de

GESTOR GOVERNAMENTAL / NÍVEL III / GRAU A FISIOTERAPEUTA–

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 10 1

Legislação Específica 20 1

Conhecimentos Específicos 20 1
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local predeterminado pela guarda, sob sua severa
vigilância e por curtos períodos.

E ninguém pode sair.
Agora a segurança é completa. Não tem

havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo
seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada
só conseguem espiar através do grande portão de
ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado
às grades da sua casa, olhando melancolicamente
para a rua.

Mas surgiu outro problema.
As tentativas de fuga. E há motins constantes

de condôminos que tentam de qualquer maneira
atingir a liberdade.

A guarda tem sido obrigada a agir com
energia. (VERISSIMO, Luis Fernando. Segurança. In:

. Porto Alegre: L&PM, 1996.
p. 103-104.)

Novas
Comédias da Vida Privada

Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.

O ponto de venda mais forte do condomínio
era a sua segurança. Havia as belas casas, os
jardins, os , as piscinas, mas havia,
acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada
por um muro alto. Havia um portão principal com
muitos guardas que controlavam tudo por um circuito
fechado de TV. Só entravam no condomínio os
proprietários e visitantes devidamente identificados e
crachados.

Mas os assaltos começaram assim mesmo.
Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas.

Os condôminos decidiram colocar torres com
guardas ao longo do muro alto. Nos quatro lados. As
inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de
entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a
usar crachá. Os proprietários e seus familiares
também. Não passava ninguém pelo portão sem se
identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os
bebês.

Mas os assaltos continuaram.
Decidiram eletrificar os muros. Houve

protestos, mas no fim todos concordaram. O mais
importante era a segurança. Quem tocasse no fio de
alta-tensão em cima do muro morreria eletrocutado.
Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de
guardas com ordens de atirar para matar.

Mas os assaltos continuaram.
Grades nas janelas de todas as casas. Era o

jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos
muros, e o fio de alta-tensão, e as patrulhas, e os
cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado,
erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar
nas casas. Todas as janelas foram gradeadas.

Mas os assaltos continuaram.
Foi feito um apelo para que as pessoas

saíssem de casa o mínimo possível. Dois assaltantes
tinham entrado no condomínio no banco de trás do
carro de um proprietário, com um revólver apontado
para a sua nuca.Assaltaram a casa, depois saíram no
carro roubado, com crachás roubados. Além do
controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso
controle das saídas. Para sair, só com um exame
demorado do crachá e com autorização expressa da
guarda, que não queria conversa nem aceitava
suborno.

Mas os assaltos continuaram.
Foi reforçada a guarda.
Construíram uma terceira cerca. As famílias

de mais posses, com mais coisas para serem
roubadas, mudaram-se para uma chamada área de
segurança máxima.

E foi tomada uma medida extrema. Ninguém
pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num

Segurança

playgrounds

Questão 01

O trecho “Os ladrões que passam pela calçada só
conseguem espiar através do grande portão de ferro
e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às
grades da sua casa, olhando melancolicamente para
a rua.” (parágrafo 15) destaca a:

A) surpresa, pois os ladrões não poderiam sequer
espiar através do portão.

B) tristeza, pois o olhar de um ou outro condômino é
melancólico.

C) contradição, pois o condômino se encontra preso
dentro de sua própria casa.

D) indiferença, pois isso só ocorre com um ou outro
condômino.

Questão 02

Em alguns momentos do texto, repete-se a oração
“Mas os assaltos continuaram” (parágrafos 4, 6, 8 e
10). Entre as alternativas a seguir, indique a única que
NÃO poderia substituir a oração destacada por alterar
seu sentido original no texto.

A) Contudo, os assaltos continuaram.
B) Entretanto, os assaltos continuaram.
C) Portanto, os assaltos continuaram.
D) Todavia, os assaltos continuaram.
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Questão 07

“Havia um portão principal com muitos guardas QUE
controlavam tudo por um circuito fechado de TV.”
(parágrafo 1)

Entre as alternativas a seguir, indique a que NÃO traz
a palavra “que” com a mesma função usada no
fragmento destacado.

A) “Os ladrões QUE passam pela calçada só
conseguem espiar através do grande portão de
ferro [...]”

B) “Foi feito um apelo para QUE as pessoas saíssem
de casa o mínimo possível.”

C) “E há motins constantes de condôminos QUE
tentam de qualquer maneira atingir a liberdade.”

D) “Para sair, só com um exame demorado do crachá
e com autorização expressa da guarda, QUE não
queria conversa nem aceitava suborno.”

Questão 03

No fragmento “MESMO SE OS LADRÕES
ULTRAPASSASSEM OS ALTOS MUROS [...] não
conseguiriam entrar nas casas.” (parágrafo 7), a
oração destacada possui uma estrutura de sentido:

A) consecutivo.
B) concessivo.
C) causal.
D) condicional.

Questão 04

A última informação do texto, representada pela
oração “A guarda tem sido obrigada a agir com
energia.”, sugere que a guarda:

A) tem agredido os ladrões que ainda tentam invadir
o condomínio.

B) tem investido no controle de entrada e saída de
visitas ao condomínio.

C) tem desenvolvido novas estratégias de segurança
para o condomínio.

D) tem aumentado o rigor quanto às tentativas de
fuga dos moradores do condomínio.

Questão 05

No texto, a repetição da informação de que os
assaltos continuavam acontecendo tem como função
principal:

A) criticar repetidas vezes as frágeis medidas de
segurança adotadas pelo condomínio.

B) destacar a habilidade dos ladrões, que, a cada
mudança na segurança do condomínio,
conseguem se superar.

C) apresentar as falhas dos agentes de segurança,
destacando no texto a negligência dos guardas.

D) gerar o traço surpreendente e cômico do texto, por
meio da gradação de acontecimentos.

Questão 08

“E FOI TOMADA uma medida extrema. Ninguém
PODE entrar no condomínio.” (parágrafo 13)

Neste fragmento, pode-se observar, por meio dos
termos destacados, o momento em que, no texto, há
a mudança do tempo verbal de passado para
presente. O objetivo dessa mudança é:

A) emprestar à narração o ar de novidade.
B) aproximar o texto da realidade do leitor.
C) estabelecer um maior vínculo entre narrador e

leitor.
D) mostrar que os acontecimentos da narração não

são exclusivos do passado.

Questão 09

“Mas surgiu outro problema.” (parágrafo 16)

O trecho destacado tem a função de:

A) mudar a sequência de um assunto, a fim de
retomar o fio do enunciado anterior.

B) informar que o assunto dos demais parágrafos
não foi concluído.

C) completar o objetivo dos demais parágrafos
curtos, formados por apenas uma linha.

D) finalizar uma sequência de fatos, explicando, em
seguida, o resultado das ações.

Questão 06

No trecho “E há MOTINS constantes de
CONDÔMINOS que tentam de qualquer maneira
atingir a LIBERDADE.” (parágrafo 17), os vocábulos
destacados contribuem para consolidar o uso da
seguinte ideia:

A) ironia.
B) eufemismo.
C) metáfora.
D) metonímia.
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Questão 10

As alternativas a seguir correspondem a períodos
compostos por coordenação, EXCETO:

A) “Assaltaram a casa, depois saíram no carro
roubado, com crachás roubados.” (parágrafo 9)

B) “Houve protestos, mas no f im todos
concordaram.” (parágrafo 5)

C) “Se não morresse, atrairia para o local um
batalhão de guardas [...]” (parágrafo 5)

D) “Ladrões pulavam os muros e assaltavam as
casas.” (parágrafo 2)

Questão 11

Com relação aos exames médicos pré-admissionais,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Quando os resultados dos exames médicos
pré-admissionais concluírem pela inaptidão do
candidato, caberá recurso ao diretor da SCPMSO,
no prazo de dez dias, contados da ciência da
decisão pelo interessado ou da data da
publicação do resultado.

B) Nos municípios em que não exista perícia médica
oficial, o exame pré-admissional poderá ser
realizado por médico indicado pela SCPMSO.

C) O exame médico pré-admissional será realizado
no município em que o candidato à admissão no
serviço público vier a ser lotado, e não no
município de residência do candidato.

D) Os resultados dos exames complementares –
hemograma, contagem de plaquetas, urina rotina
e glicemia de jejum – somente serão aceitos se
realizados nos 30 (trinta) dias que antecedem a
data de marcação da perícia.

Questão 13

Sobre a concessão de licença para tratamento de
saúde, assinale a alternativa correta.

A) A avaliação pericial deverá ser requerida no prazo
de cinco dias úteis, contados do primeiro dia de
afastamento do servidor.

B) A chefia imediata poderá conceder abono
administrativo para o servidor afastar-se do
trabalho, por razão de saúde, por período de até
uma jornada por mês, mediante a apresentação
de documentos comprobatórios.

C) A chefia imediata poderá adaptar o horário de
trabalho do servidor que tenha carga horária de
trabalho semanal de 40 horas, às prescrições
especiais de tratamento estabelecidas por médico
assistente, porém a adaptação de horário
depende de compensação.

D) Para desistir da licença para tratamento de saúde,
o servidor não precisa ser submetido à nova
avaliação pericial.

Questão 12

A licença para tratamento de saúde poderá ser
concedida mediante homologação de laudo emitido
por médico assistente. Nesses casos, a concessão
ocorrerá:

A) por até dez dias, quando se tratar de período
inicial e inexistir unidade pericial no município de
residência e de lotação do servidor.

B) por até sessenta dias, quando o servidor se
encontrar hospitalizado ou restrito ao leito.

C) por até trinta dias, quando se tratar de período
inicial e inexistir unidade pericial no município de
residência e de lotação do servidor.

D) por até noventa dias, quando o servidor se
encontrar hospitalizado ou restrito ao leito.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Questão 14

Analisando as afirmativas a seguir, aponte a
alternativa correta de acordo com o previsto na Lei
nº 869, de 05 de julho de 1952, e suas atualizações.

A) O funcionário não poderá permanecer em licença
por prazo superior a 24 meses, salvo o portador de
tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá
ter uma única prorrogação de 12 meses cada
uma, desde que, em exames periódicos anuais,
não se tenha verificado a cura.

B) O funcionário licenciado para tratamento de
saúde poderá dedicar-se à atividade remunerada,
desde que não relacionada ao seu cargo no
serviço público.

C) A licença não poderá ser convertida em
aposentadoria antes que o funcionário tenha
permanecido por 24 meses de licença, mesmo
quando a junta médica considerar definitiva, para
o serviço público em geral, a invalidez do
funcionário antes desse prazo.

D) Decorrido o prazo máximo pelo qual o funcionário
poderá permanecer em licença, ele será
s u b m e t i d o à i n s p e ç ã o m é d i c a e
aposentado, se for considerado definitivamente
inválido para o serviço público em geral.
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Questão 15

De acordo com a Lei n° 11.867/1995, assinale a
opção correta.

A) A pessoa portadora de deficiência admitida para o
serviço público em vaga destinada a portadores
de deficiência poderá invocar sua deficiência para
requerer aposentadoria, caso haja agravamento
imprevisível à época do provimento do cargo.

B) Fica a Administração Pública direta e indireta do
Estado obrigada a reservar 20% (vinte por cento)
dos cargos ou empregos públicos, em todos os
níveis, para pessoas portadoras de deficiência.

C) As vagas destinadas a pessoas portadoras de
deficiência não preenchidas não podem ser
ocupadas pelos demais candidatos.

D) Após a realização de perícia por junta médica
oficial para a comprovação da deficiência, fica o
candidato portador de deficiência dispensado dos
exames pré-admissionais.

Questão 16

Consoante o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, atualizado com redação dada pelo Decreto
nº 5.296/2004, é considerada pessoa portadora de
deficiência a que se enquadra em:

A) deficiência auditiva – perda unilateral ou bilateral,
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de
500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.

B) deficiência mental – funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, manifesto em
qualquer idade, e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, entre as
quais, comunicação, cuidado pessoal,
habilidades acadêmicas e trabalho.

C) deficiência visual – os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou maior que 60°.

D) deficiência visual – a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica.

Questão 17

São dependentes do segurado, para os fins da Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002 e suas
atualizações, EXCETO:

A) o companheiro que mantenha união estável com o
segurado.

B) o filho menor de vinte e cinco anos.
C) os pais.
D) o irmão inválido.

Questão 18

Sobre o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos servidores públicos do estado de Minas
Gerais assinale a alternativa correta.

A) O servidor que exercer, concomitantemente, mais
de um cargo remunerado sujeito ao Regime
Próprio de Previdência Social terá apenas uma
inscrição correspondente aos dois cargos.

B) A existência de dependente de qualquer das
classes especificadas no art. 4° da Lei
Complementar n° 64/2002 não exclui do direito às
prestações os das classes subsequentes.

C) Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I
do artigo 4° da Lei Complementar n° 64/2002, o
enteado, mediante declaração escrita do
segurado e desde que comprovada a
dependência econômica e a ausência de bens
suficientes para o próprio sustento e educação.

D) São benefícios assegurados pelo Regime Próprio
de Previdência Social ao dependente: pensão por
morte, auxílio-reclusão e abono-família.

Questão 19

Será compulsoriamente licenciado, com vencimento
ou remuneração integral e demais vantagens, o
funcionário acometido pelas doenças relacionadas
abaixo, EXCETO nos casos de:

A) cardiopatia descompensada.
B) DPOC.
C) pênfigo foliáceo.
D) tuberculose ativa.
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Questão 20

Ficam isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos pelos que
apresentem:

A) contaminação por radiação.
B) doença de Paget (osteíte deformante) em

qualquer estágio.
C) paralisia incapacitante e reversível.
D) nefropatia inicial ou grave.

Questão 23

Assinale a assertiva correta.

A) O sistema de estadiamento das neoplasias
malignas deverá ser o TNM, não sendo admitida a
utilização de outra classificação.

B) Equiparam-se às paralisias, as lesões
osteomusculoarticulares envolvendo a coluna
vertebral.

C) As hepatopatias classificadas nas Classes B e C
de Child serão enquadradas como hepatopatia
grave.

D) Nos exames de saúde para admissão, o
diagnóstico de tuberculose ativa ou em estágio
evolutivo indeterminado implica incapacitação do
candidato.

Questão 24

Sobre as alternativas abaixo, assinale a
INCORRETA.

A) O servidor público estadual, de qualquer
categoria, legalmente responsável por pessoa
excepcional, em tratamento especializado, terá
sua jornada de trabalho reduzida para
20 (vinte horas) semanais, se assim o requerer.

B) O requerimento para redução de jornada de
trabalho de servidor legalmente responsável por
pessoa excepcional em tratamento especializado
deve ser encaminhado ao titular ou dirigente do
órgão de lotação do seu cargo ou função.

C) Caso o laudo do Serviço Médico seja favorável
(pela redução da jornada de trabalho), o servidor
legalmente responsável por pessoa excepcional
em tratamento especializado faz jus à concessão
de 1 (um) ano, podendo esta ser renovada.

D) O servidor público da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações Públicas que, em virtude
de acidente ou doença, torna-se inapto para
exercer as funções que lhe são especificadas,
será, pelo respectivo chefe de sua Repartição,
ajustado a outras atividades compatíveis com sua
capacidade física e grau de escolaridade,
assegurados os direitos e vantagens inerentes ao
cargo ou função de que seja detentor.

Questão 21

Na avaliação da incapacidade decorrente de doenças
especificadas em Lei, é necessariamente caso de
alienação mental:

A) psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos.
B) alcoolismo.
C) transtornos neuróticos da personalidade em

qualquer grau.
D) psicoses do tipo reativo.

Questão 22

Analise as opções abaixo a respeito das doenças
especificadas em lei e assinale a correta.

A) Os casos de redução muito acentuada e
irreversível do campo visual (visão tubular), igual
ou inferior a 40°, comprovados por campimetria, e
que motivem dificuldade de locomoção e de
orientação espacial do indivíduo, exigindo a ajuda
de terceiros equivalem à cegueira.

B) Os portadores de hanseníase indeterminada
realizarão tratamento com afastamento do serviço
ativo.

C) Quaisquer das formas clínicas do mal de
Parkinson ou do Parkinsonismo secundário
podem levar à incapacidade definitiva para o
serviço ativo quando determinarem impedimento
do inspecionando ao desempenho das atividades
normais e não for possível o controle terapêutico
da doença.

D) Os casos de insuficiência renal leve – Classe I,
sob suspeita de mau prognóstico, deverão
aguardar o prazo de até 36 (trinta e seis) meses de
evolução, sem o qual não é possível a
confirmação do diagnóstico de afecção
irreversível, evolutiva e de mau prognóstico,
quando, então, poderão ser enquadrados como
nefropatia grave.



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 25

Analise as assertivas abaixo que tratam de reversão e
assinale a correta.

A) A reversão não dará direito, para nova
aposentadoria, à contagem de tempo em que o
funcionário esteve aposentado.

B) Areversão far-se-á de preferência em outro cargo.
C) O aposentado não poderá reverter à atividade se

tiver cinquenta anos de idade.
D) Areversão far-se-á a pedido ou .ex-officio

Questão 26

Marque a opção correta no que se refere à
readaptação.

A) Nos casos de desajustamento funcional, a
readaptação será feita quando o nível mental do
servidor não corresponder às exigências da
função que esteja desempenhando.

B) A readaptação não se aplica quando a função
atribuída ao funcionário não corresponder à sua
inclinação vocacional.

C) A readaptação não será necessariamente

D) Dar-se-á readaptação nos casos de perda da
capacidade funcional decorrente da modificação
das condições de saúde do funcionário, que
justifiquem a aposentadoria.

ex-officio.

Questão 27

Assinale a opção correta entre as apresentadas
abaixo.

A) Entende-se por doença profissional a que decorre
das condições do serviço ou de fato nele ocorrido,
devendo o laudo médico estabelecer-lhe a
rigorosa caracterização.

B) O funcionário, ocupante de cargo de provimento
efetivo, será aposentado compulsoriamente aos
setenta e cinco anos de idade.

C) Será aposentado, se o requerer, o funcionário que
contar quinze anos de efetivo exercício no
magistério.

D) Nos casos dependentes de inspeção médica, a
aposen tado r ia poderá se r dec re tada
independente da verificação de possibilidade de
readaptação do funcionário.

Questão 28

Assinale a assertiva correta no que se refere à
aposentadoria.

A) Os vencimentos da aposentadoria poderão ser
superiores ao vencimento ou remuneração da
atividade, mas não inferiores a um terço.

B) Os proventos da aposentadoria serão integrais
quando a invalidez permanente for decorrente de
acidente em serviço.

C) As modif icações nos vencimentos dos
funcionários em atividade, por motivo de alteração
de poder aquisitivo da moeda, não geram revisões
dos proventos da inatividade.

D) O adicional de família não será incorporado aos
vencimentos para efeito de aposentadoria.

Questão 29

Considerando a Lei nº 869, de 05 de julho de 1952 e
suas atualizações, aponte a alternativa correta.

A) O funcionário não poderá gozar licença onde lhe
convier, ficando obrigado a permanecer no
município de lotação.

B) Na apuração de tempo de serviço para fins de
a p o s e n t a d o r i a d e s e r v i d o r, d e v e - s e
desconsiderar o tempo em que este ficou afastado
para cumprimento de mandato eletivo.

C) Reversão é o ato pelo qual o aposentado
reingressa no serviço público, ainda que
subsistam os motivos determinantes da
aposentadoria.

D) O funcionário poderá ser licenciado para tratar de
interesses particulares após dois anos de
exercício.

Questão 30

Dentre as alternativas abaixo, a correta é:

A) A perda da qualidade de dependente ocorre, para
o filho e o irmão, do momento em que estes
completem vinte e cinco anos de idade ou pela
emancipação, salvo se inválidos.

B) O CONADE (Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência) será
cons t i t u ído , não pa r i t a r i amen te , po r
representantes de instituições governamentais e
da sociedade civil.

C) O servidor poderá afastar-se da atividade a partir
da data do requerimento da aposentadoria, nos
termos da Constituição do Estado.

D) Pessoa portadora de deficiência é aquela que
apresenta, em caráter temporário ou permanente,
disfunção de natureza física, sensorial ou mental
que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro de um padrão considerado
normal para o ser humano.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Qual das Pressões Inspiratórias Máximas (PImáx) a
seguir representa falência muscular inspiratória?

A) PImáx > que -20 cmH O
B) PImáx entre -45 cmH O e -70 cmH O
C) PImáx entre -75 cmH O e -110 cmH O
D) PImáx entre -40 cmH O e -25 cmH O

2

2 2

2 2

2 2

Questão 31

Observe as afirmativas a seguir sobre as raízes
nervosas e os nervos periféricos.

I. Das raízes de C5/C6, emerge o nervo
musculocutâneo e sua lesão provoca fraqueza
para flexão do cotovelo.

II. Das raízes de C8/T1, emerge o nervo ulnar e sua
lesão provoca fraqueza para adução e abdução
dos dedos.

III. O nervo femoral emerge das raízes de L2/L3 e
L3/L4, podendo ser testado pelo reflexo tendinoso
patelar.

IV. O nervo fibular profundo inerva o músculo tibial
anterior e sua lesão provoca fraqueza para flexão
dorsal da articulação tibiotársica.

Estão corretas as afirmativas:

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

Questão 32

O sinal de Babinski é encontrado quando ocorre lesão
na via piramidal. Os sinais abaixo apresentam
respostas semelhantes ao sinal de Babinski,
EXCETO:

A) Hoffman.
B) Oppenheim.
C) Gordon.
D) Chaddock.

Questão 33

Leia as afirmativas abaixo e posteriormente assinale
a alternativa correta.

I. Vibração, propriocepção e tato epicrítico são
exemplos de sensibilidade profunda.

II. Hipotonia, hiporref lexia e paresia são
frequentemente encontradas nas lesões dos
neurônios motores superiores.

III. Quando encontrada, a disdiadococinesia significa
alteração da coordenação motora.

IV. A manobra de Mingazzini é utilizada para avaliar a
motricidade voluntária e a força muscular.

V. Amarcha festinante é frequentemente encontrada
em hemiplégicos.

Estão corretas apenas as afirmativas:

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

Questão 34

A fibromialgia consiste na existência de dor
musculoesquelética generalizada, com a presença
de pontos dolorosos predefinidos na palpação
muscular. Sobre ela, é correto afirmar:

I. Anti-inflamatórios hormonais e não hormonais
não são úteis para o tratamento dessa síndrome.

II. O tratamento físico mais indicado são os
exercícios anaeróbios com carga.

III. Constitui critério diagnóstico, a presença de
pelo menos 11 de 18 pontos doloridos. (

).
IV. Os portadores de fibromialgia podem ser

beneficiados com banhos quentes, massagens
relaxantes e psicoterapia.

Com base nas afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.

A) Apenas I, II e III estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas I, III e IV estão corretas.

tender
points

Questão 35
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Segundo o livro Reumatologia Essencial, Guanabara
Koogan, 2009, como se categoriza o nexo: a
correlação entre a moléstia diagnosticada e o agente
desencadeador de DORT?

A) Causal.
B) Administrativo.
C) Técnico.
D) Ocupacional.

Questão 36

Para firmar o diagnóstico de DORT (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), faz-se
obrigatório considerar, EXCETO:

A) distanciamentos e angulações de mobiliários.
B) jornadas de trabalho e intervalos de descanso.
C) sexo, biótipo e vigor físico dos trabalhadores.
D) vícios posturais e gestuais lesivos.

Questão 37

Osggod Schlatter é uma doença definida por:

A) calcificação de partes moles adjacentes ao
côndilo medial do fêmur.

B) rup tu ra da junção mio tend inosa dos
gastrocnêmios em maratonistas.

C) inflamação com ruptura parcial do tendão do
pata-de-ganso.

D) apofisite tibial que se manifesta por avulsão
parcial do tendão patelar da tuberosidade da tíbia.

Questão 38

São competências do CONADE – Conselho Nacional
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência,
EXCETO:

A) Elaborar proposta orçamentária para o Ministério
da Justiça executar ações de integração da
pessoa portadora de deficiência.

B) Zelar pela efetiva implantação da Política
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.

C) Acompanhar e apoiar as políticas e as ações do
Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

D) Propor e incentivar a realização de campanhas
visando à prevenção de deficiências e à
promoção dos direitos da pessoa portadora de
deficiência.

Questão 40

Após uma entorse por inversão, os ligamentos que
ficarão comprometidos são:

A) talofibular posterior e calcâneo tibial.
B) talotibial anterior e tíbio navicular.
C) talofibular anterior e deltoide.
D) talofibular anterior e calcâneo fibular.

Questão 41

Que tipo de deficiência física ocorrerá em um
indivíduo que sofreu lesão medular completa em
C4/C5 e degeneração das células ganglionares do
corno anterior da medula?

A) tetraplegia e esclerose múltipla.
B) tetraplegia e esclerose lateral amiotrófica.
C) paraplegia e amiotrofia espinhal progressiva.
D) paraparesia e Guillain Barrré.

Questão 39

As síndromes do túnel do tarso e do carpo são
neuropatias que comprimem os nervos:

A) tibial posterior e mediano.
B) fibular profundo e radial.
C) tibial anterior e mediano.
D) fibular superficial e radial.

Questão 42

Determinadas doenças ocupacionais como
asbestoses, silicoses e berilioses provocam as
seguintes alterações no sistema pulmonar:

A) aumento da capacidade residual funcional,
hipoventilação e redução da capacidade vital.

B) redução da comp lacênc ia pu lmona r,
hipoventilação e redução da capacidade
inspiratória.

C) hiperventilação, aumento da capacidade
inspiratória e aumento da complacência
pulmonar.

D) redução da capacidade residual funcional,
hiperventilação e aumento da capacidade vital.

Questão 43
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A ventilação alveolar minuto e o débito cardíaco de
um enfisematoso que apresenta volume corrente de
400 mL, frequência respiratória de 25 ipm, volume
sistólico de 70 mL, espaço morto anatômico de
200 mLe frequência cardíaca de 80 bpm corresponde
a:

A) 6.000 mL/min e 5.6 litros.
B) 7.000 mL/min e 6.5 litros.
C) 5.000 mL/min e 5.6 litros.
D) 5.000 mL/min e 6.5 litros.

Questão 44

Com foco na prevenção da lombalgia, analise as
posturas abaixo e após, assinale a alternativa correta.

I. Durante o sono, nunca coloque os braços acima
da cabeça.

II. Para pegar um objeto no chão, dobre os joelhos e
não o tronco.

III. Durante a posição sentada, se os joelhos
estiverem mais baixos que os quadris, coloque os
pés em um banquinho.

IV. Se permanecer em pé por longos períodos,
descarregue o peso do corpo alternando entre
uma perna e outra.

Estão corretas:

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

Questão 45

Quais são os músculos que realizam a rotação
externa do glenoumeral?

A) Supraespinhoso e subescapular.
B) Redondo maior e peitoral menor.
C) Infraespinhoso e redondo menor.
D) Deltoide e redondo maior.

Questão 47

A osteocinemática descreve o movimento dos ossos
em relação aos planos do corpo. Observe as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. O plano sagital, também conhecido como
anteroposterior, divide o corpo verticalmente em
metade direita e esquerda.

II. O plano frontal, também conhecido como lateral
ou coronal, divide o corpo em metade superior e
inferior.

III. O plano transverso, também conhecido como
horizontal, divide o corpo em metade anterior e
posterior.

A) Apenas I e III estão corretas.
B) Apenas a I está correta.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas a II está correta.

Questão 48

Acerca da escoliose, é correto o que se afirma em:

A) O método de Cobb não serve para mensurar a
curva escoliótica.

B) O colete de Milwaukee é indicado quando a curva
maior se localiza na região torácica, enquanto o
OTLS é indicação para a região toracolombar.

C) A gibosidade é sempre observada no lado
côncavo das curvas escolióticas.

D) O tratamento cirúrgico geralmente é indicado com
30° graus de curvatura.

Questão 46

Observe as afirmativas sobre as técnicas ou recursos
fisioterapêuticos respiratórios:

I. Constitui objetivo do CPAP aumentar a
capacidade residual funcional.

II. Os incentivadores inspiratórios são úteis nas
doenças restritivas.

III. Os intercostais externos são músculos
expiratórios.

IV. As oscilações orais de alta frequência não são
úteis para os doentes enfisematosos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

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

Questão 49
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Sobre cinesiologia e biomecânica, é correto afirmar:

I. Coxa-vara é uma condição em que o ângulo da
diáfise do colo femoral encontra-se em
150° graus.

II. O teste “Patrick Faber” avalia disfunção da
articulação sacroilíaca.

III. O sinal de Trendelemburg indica fraqueza do
músculo quadríceps.

IV. O teste de Thomas foi idealizado para avaliar o
músculo tensor da fáscia lata.

Após análise das afirmativas acima, assinale a
alternativa correta.

A) Apenas II e III estão corretas.
B) Apenas a II está correta.
C) Apenas II e IV estão corretas.
D) Apenas a I está correta.

Questão 50


