MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - MEAC-UFC E HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - HUWC-UFC
CONCURSO PÚBLICO 6/2014 - EBSERH/MEAC-UFC E HUWC-UFC
EDITAL N° 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público
REF. EDITAL N° 03/2014

Cargo

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

FISIOTERAPEUTA
			

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50
(cinquenta)
questões
objetivas,
numeradas sequencialmente, de acordo
com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático

11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH

16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS

21 a 25

Conhecimentos Específicos

26 a 50

INSTRUÇÕES
1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se
inscreveu. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que
deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar
definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3
(três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá
levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o
término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação
da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.

Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242 / www.institutoaocp.org.br / candidato@institutoaocp.org.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
Questão

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Resp.
Questão
Resp.

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Fisioterapeuta

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Fisioterapeuta

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Fisioterapeuta

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 30

Com relação aos efeitos negativos da imobilização
na Osteoartrose (OA), assinale a alternativa
correta.
Ocorre uma diminuição do processo inflamatório da
articulação mediante repouso moderado e apropriado,
porém torna-se paradoxal a recomendação de
repouso prolongado, pois há perda de 80% do
músculo após uma semana de imobilização o   que
afetaria diretamente as AVDs dos portadores.
A atividade dos condrócitos é aumentada pela
imobilização e repouso.
O portador de OA pode apresentar: edema, espasmo,
frouxidão ligamentar, fibrose e aumento dos
movimentos interferindo diretamente na sua rotina
diária e na sua independência pessoal.
Na imobilização prolongada ocorre: atrofia e
encurtamento de músculos, tendões e ligamentos;
contraturas; perda de força e massa óssea; diminuição
da mobilidade articular e regeneração cartilaginosa.
Ocorre hipertrofia muscular, regeneração cartilaginosa
e aumento dos osteoblastos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No caso das amputações realizadas na diáfise dos
ossos longos nos membros, a forma ideal deste
coto para a protetização e o tipo de amputação
nesse caso é
cilíndrico e desarticulação.
cilíndrico e osteotomia.
cônico e osteotomia.
ampulheta e desarticulação.
ampulheta e cilíndrico.

QUESTÃO 32
Assinale
a
alternativa
INCORRETA
que
corresponde à atuação Fisioterapêutica.
(A)
A Fisioterapia é uma ciência da saúde, que estuda,
previne e trata distúrbios cinéticos funcionais
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano,
gerados por alterações genéticas, por traumas e por
doenças adquiridas.
(B)
O fisioterapeuta atua na saúde coletiva como na
vigilância sanitária, ações básicas da saúde e
fisioterapia do trabalho.
(C)
A fisioterapia clínica elabora o diagnóstico
cinesiológico funcional, prescreve, planeja, ordena,
analisa, supervisiona, medica e avalia os projetos
fisioterapêuticos.
(D)
Em hospitais, clínicas e ambulatórios o fisioterapeuta
avalia o estado funcional do paciente, a partir da
identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, dentre outras.
(E)
Registra no prontuário do cliente, todas as prescrições
e ações nele desenvolvidas.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paresia no músculo deltoide e redondo menor,
além de alteração de sensibilidade na face lateral
e superior do braço, são características de lesão
do nervo
radial.
mediano.
axilar.
ulnar.
hipoglosso.

QUESTÃO 29

(A)
(B)

Se as células musculares podem obter energia por
meio da respiração aeróbica ou de fermentação,
quando um atleta desmaia após corrida de 1000 m,
por falta de oxigenação adequada de seu cérebro,
o gás oxigênio que chega aos músculos também
não é suficiente para suprir as necessidades
respiratórias das fibras musculares, que passam
a acumular
ácido lático.
ácido acético.
glicose.
gás carbônico.
oxigênio.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos
sintomas iniciais da Doença de Parkinson.
(A)
Os movimentos tornam-se mais rápidos, geralmente
em um dos braços ou uma perna.
(B)
Tremor em repouso no braço ou na mão, de um ou
ambos os lados.
(C)
Caligrafia menos legível ou com tamanho diminuído.
(D)
Expressão facial em máscara.
(E)
Fala menos articulada, com menor volume e aumento
da salivação.

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pressão hidrostática.
Calor.
Refração.

Uma senhora de 75 anos de idade, tem osteoporose
na coluna lombar e osteófitos na coluna cervical.
Estas alterações estão impossibilitando-a de
realizar suas atividades de vida diária, pois está
com restrições de ADM em consequência da dor
que sente. O médico prescreveu a hidroterapia
e, para tratarmos da referida senhora, pensando
nos efeitos físicos da água, assinale qual a melhor
alternativa para se obter analgesia.
Empuxo.
Flutuação.
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QUESTÃO 33
Sobre o tratamento fisioterápico na Artrite
Reumatoide, assinale a alternativa correta.
(A)
Na fase inicial e durante as exacerbações, deve-se
estimular gradualmente os movimentos ativos e o
emprego da hidroterapia para estimular marcha com
sobrecarga limitada de peso.
(B)
Nos estágios subagudos e crônicos, não devem
ser aplicadas outras medidas fisioterápicas senão
a supervisão da postura na cama, exercícios
respiratórios e abdominais.
(C)
Para a coluna, a posição prona para corrigir as
contraturas precoces em flexão, exercícios oscilantes
para aumentar a mobilidade.
(D)
Utiliza-se a diatermia de Ondas Curtas no tratamento
das artrites reumatoides durante as exacerbações da
doença.
(E)
Não é aconselhável a utilização de aparelhos
ortopédicos por causar sobrecarga nas articulações e
limitação de movimento, aumentando assim a rigidez.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 37

(A)
(B)

QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Em relação às anormalidades posturais, assinale a
alternativa correta.
A gibosidade corresponde a uma rotação vertebral. O
corpo desloca-se para um dos lados, o lado da rotação
e a apófise transversa posterioriza-se.
A escoliose estrutural é caracterizada pela presença
de uma proeminência rotacional no lado côncavo da
curva. Nesta, as vértebras são rodadas no sentido da
concavidade produzindo uma gibosidade.
A hiperlordose cervical é causada por estiramento
dos músculos paravertebrais especialmente o semi
espinhal da cabeça.
A escoliose é uma lateroextensão lombar com rotação
para o lado oposto.
A retificação cervical é causada pelo estiramento dos
músculos pré-vertebrais.

(C)
(D)

(E)

(B)
(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
avaliação e tratamento na fisioterapia respiratória.
A tosse pode ser bitonal, seca, rouca ou afônica.
A secreção broncopulmonar apresenta certas
características de fundamental importância na
obtenção do diagnóstico, são a quantidade,
viscosidade, cor, odor, densidade e aspecto.
A viscosidade da secreção depende da quantidade de
muco e albumina na secreção.
A tapotagem consiste em percutir com as mãos em
concha nas regiões torácicas relacionadas com as
áreas pulmonares em que haja secreções.
A tosse ocorre por meio de movimentos inspiratórios
bruscos acompanhados de um ruído característico.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35

(A)

Sobre a Doença de Alzheimer, assinale a alternativa
INCORRETA.
A manifestação inicial mais freqüente desta doença
são as dificuldades em relação à memória.
Os traumas cranianos e a hipotensão arterial também
tem sido implicados como possíveis fatores de risco.
Esta doença acaba sendo diagnosticada em casos
de afasia e apraxia progressiva assim como períodos
prolongados de comprometimento da memória.
A história típica consiste em demência lentamente
progressiva ao longo dos anos.
A anamnese precisa focalizar a relação cronológica
entre a perda da cognição e o desenvolvimento dos
distúrbios de comportamento.

Conforme o artigo 8º do código de ética
profissional do fisioterapeuta, qual alternativa a
seguir expressa proibição?
Apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento
cultural e a defesa dos legítimos interesses da
respectiva classe.
Concorrer, de qualquer modo, para que outrem exerça
legalmente atividade privativa do fisioterapeuta.
Trabalhar em empresa registrada no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
região.
Não prescrever medicamentos ou praticar ato
cirúrgico.
Abandonar o cliente em meio de tratamento sem a
garantia de continuidade de assistência, salvo por
motivo relevante.

A fratura de 1/3 superior da ulna, associada à
luxação da cabeça do rádio, é denominada fratura
luxação de
Benett.
Galliazi.
Norton.
Monteggia.
Barton.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a resposta ao
estímulo feito na região plantar do pé na presença
do sinal de Babinski.
A flexão do hálux com adução dos outros quatro
artelhos.
A extensão do hálux com a abdução dos outros quatro
artelhos.
A flexão do hálux com abdução dos outros artelhos.
A extensão do hálux com a adução dos outros quatro
dedos.
A flexão de todos os artelhos.

Cargo: Fisioterapeuta

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 45
Quando um paciente está impossibilitado de
realizar movimentos articulares em um determinado
membro e este necessita ser exercitado, qual o
trabalho muscular deve ser exercitado?
(A)
Isocinético.
(B)
Isotônico.
(C)
Isotônico concêntrico.
(D)
Isométrico.
(E)
Sinergista.

A hipertonia piramidal possui certas características.
Com relação a esta alteração do tônus, assinale a
alternativa correta.
A hipertonia está presente nos músculos agonistas e
antagonistas dos membros, da face e do pescoço.
O sinal de roda denteada e o sinal de cano de chumbo
sempre se fazem presentes nesta hipertonia.
A paralisia motora, hiperreflexia e o sinal de babinsk
não estão presentes neste tipo de hipertonia.
A hipertonia está presente nos músculos extensores
e pronadores do membro superior e nos flexores do
membro inferior e flexores plantares do tornozelo.
O sinal de canivete, somado à contratura dos
músculos que dificultam a movimentação passiva, faz
parte desta hipertonia.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale
a
alternativa
que
corresponde
corretamente ao principal músculo da flexão do
quadril.
Psoas ilíaco.
Quadrado lombar e iliocostal.
Grande glúteo.
Semitendinoso e semimembranoso.
Bíceps femoral.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As alternativas a seguir são contraindicações de
mobilizações, EXCETO
neoplasias malignas na região a ser tratada.
presença de sinais de lesão do sistema nervoso
central.
artrite inflamatória em atividade.
artrite infecciosa.
espondilolistese.

(C)
(D)
(E)

A Síndrome de Reiter possui certas características.
A respeito de tais características, assinale a
alternativa correta.
Ocorre apenas em idosos.
É uma doença que afeta as articulações provocando
artrite assimétricas.
Estarão presentes a tríade de conjuntivite, entesite e
uretrite sempre ao mesmo tempo.
Artrite pauciarticular comumente envolvendo a
extremidade superior.
Alterações do comportamento e tremor durante o
movimento.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta o teste
que revela tumefação e dor localizada sobre o
compartimento sinovial na região distal do rádio,
diagnosticando a tenossinovite de De Quervain
Teste de Phalen.
Teste de Phalen invertido.
Teste de Tinel.
Teste de Finkelstein.
Teste de Allen.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a raiz espinal que apresenta o dermátomo
parte lateral da perna e dorso do pé.
L4.
L5.
S1.
S2.
S3.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 43

(A)
(B)

É uma técnica analgésica simples e não invasiva
na qual são geradas correntes pulsadas por um
gerador de pulso portátil e essas são enviadas
através da superfície intacta da pele por meio
de placas condutoras chamadas eletrodos. O
enunciado refere-se
a ondas Curtas.
a ultra-Som.
a TENS.
a laser.
à radiação infravermelha.

Assinale a alternativa a seguir que NÃO
corresponde às contraindicações do tratamento
de hidroterapia.
Pacientes com cateteres e sondas.
Micoses e infecções genitais.
Feridas abertas ou não cicatrizadas.
Disfunções urinárias e intestinais.
Reabilitação de fraturas, próteses e artroplastia.
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São exemplos de lesões que podem ocorrer a partir
de uma queda com a mão estendida, EXCETO
fraturas de rádio distal.
fratura da quarta vértebra torácica.
fraturas do escafoide.
separação acromioclavicular.
luxação perilunar.
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QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os espaços entre as costelas, chamados espaços
intercostais, contêm três camadas de músculos.
Assinale a alternativa que apresenta os nomes
dos músculos da camada superficial, média e
profunda, respectivamente.
Intercostal externo, subcostal e transverso do tórax.
Transverso do tórax, intercostal externo e intercostal
interno.
Subcostal, intercostal médio e intercostal superficial.
Intercostal externo, intercostal interno e intercostal
íntimo.
Intercostal externo, subcostal e intercostal íntimo.
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