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 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



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. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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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

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Os nervos espinhais são responsáveis 
pela inervação do tronco, dos membros 
superiores e inferiores e de parte da cabeça. 
São de 31 pares funcionais, distribuídos em 8 
cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais 
e 1 coccígeo. Estes nervos são revestidos 
por tecido conjuntivo específico do tecido 
nervoso. Assinale a alternativa que apresenta 
as 3 (três) camadas envoltórias do nervo 
espinal.

(A) Endoneuro, perineuro e epineuro.
(B) Endomísio, polimísio e endomísio.
(C) Endoneuro, polineuro e epineuro.
(D) Endomísio, perineuro e epineuro.
(E) Endoneuro, polimísio e epineuro.

QUESTÃO 27
Os nervos cranianos são compostos por 12 
pares que emergem da superfície inferior do 
encéfalo e atravessam os forames do crânio 
para inervar as estruturas da cabeça, pescoço 
e vísceras. Assinale a alternativa que cita o 
III (terceiro), IV (quarto) e V (quinto) pares de 
nervos cranianos, respectivamente.

(A) Nervo Oculomotor, Nervo Troclear e Nervo 
Trigêmio.

(B) Nervo Olfatório, Nervo Óptico e Nervo 
Oculomotor.

(C) Nervo Óptico, Nervo Oculomotor e Nervo 
Troclear.

(D) Nervo Abducente, Nervo Facial e Nervo 
Glossofaríngeo.

(E) Nervo Vestibulococlear, Nervo Glossofaríngeo e 
Nervo Acessório. 

QUESTÃO 28
As doenças desmielinizantes correspondem 
a um grupo de doenças em que ocorre a 
destruição da mielina, elemento fundamental 
na transmissão do impulso nervoso. Assinale 
a alternativa que apresenta uma doença de 
caráter desmielinizante.

(A) Esclerose Múltipla.
(B) Toxoplasmose.
(C) Neurocisticercose.
(D) Doença de Parkinson.
(E) Doença de Alzheimer.

QUESTÃO 29
Em relação às síndromes medulares, assinale 
a alternativa correta.

(A) A síndrome centromedular é uma lesão que 
ocorre com bastante prevalência na região 
cervical, e seu maior comprometimento é a perda 
da sensibilidade sacral.

(B) O indivíduo acometido pela síndrome anterior da 
medula espinal terá perda da propriocepção.

(C) A síndrome do cone medular tem como principal 
consequência a perda de sensibilidade de 
membros superiores.

(D) A síndrome de Brown Sequard é uma lesão que 
produz maior perda motora e proprioceptiva 
ipsilateral e perda da sensibilidade contralateral 
à dor e à temperatura.

(E) O paciente acometido pela síndrome da cauda 
equina não apresenta alteração reflexa de 
bexiga, intestino e membros inferiores.

QUESTÃO 30
A eletroterapia utiliza agentes eletrofísicos e 
eletromagnéticos produzidos por aparelhos 
eletroterapêuticos e é amplamente utilizada 
pelo profissional fisioterapeuta. Assinale 
a alternativa que apresenta o aparelho de 
eletroterapia que utiliza corrente elétrica de 
média frequência.

(A) Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS).
(B) Corrente Interferencial.
(C) Estimulação Elétrica Funcional (FES).
(D) Correntes diadinâmicas de Bernard.
(E) Corrente Farádica.

QUESTÃO 31
Indivíduo com pontuação final na Escala 
de coma de Glasgow de 15 (quinze) pontos. 
Como este paciente se encontra?

(A) Paciente encontra-se em coma profundo, sem 
resposta verbal, motora ou abertura ocular.

(B) Paciente apresenta resposta de abertura 
ocular espontânea, está orientado e obedece a 
comandos verbais.

(C) Paciente apresenta abertura ocular somente 
após estímulo doloroso e apresenta-se confuso.

(D) A melhor resposta motora do paciente é a 
localização do estímulo e a resposta verbal é a 
fala de palavras desconexas.

(E) Paciente sem resposta motora, sem resposta 
de abertura ocular, porém pronuncia sons 
indecifráveis.



9 Cargo: Fisioterapeuta

QUESTÃO 32
Em relação ao tônus muscular, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) O tônus muscular pode ser considerado como 
o estado de contração contínua do músculo, 
mesmo em repouso.

(B) É avaliado por meio da inspeção, palpação e 
movimentação passiva.

(C) A hipertonia plástica é descrita como o aumento 
de tônus por liberação piramidal. Ela afeta 
diferentes grupos musculares, sendo comum 
observar neste tipo de hipertonia o “sinal de 
canivete”.

(D) A hipotonia é a diminuição do tônus que ocorre 
quando há distúrbio de inervação motora ou 
proprioceptiva do músculo.

(E) O controle do tônus ocorre por equilíbrio de 
impulsos facilitatórios e inibitórios oriundos do 
sistema nervoso central. 

QUESTÃO 33
A espondilite anquilosante é uma doença 
inflamatória progressiva soronegativa que 
se apresenta com dor e rigidez da coluna 
vertebral e que provoca anquilose óssea 
das articulações sacroilíaca e vertebral. Em 
relação à espondilite anquilosante, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) O início do desenvolvimento da doença é comum 
entre 15 e 40 anos de idade, embora possa 
ocorrer em qualquer idade.

(B) Em geral é insidiosa com dor suave e rigidez na 
coluna lombar inferior.

(C) É comum o indivíduo acometido apresentar 
rigidez matinal nos estágios iniciais da doença.

(D) A fisioterapia regular é essencial no tratamento 
dessa doença.

(E) O principal objetivo da fisioterapia para o 
paciente com espondilite anquilosante, na fase 
de exacerbação da doença, é o ganho de força 
muscular.

QUESTÃO 34
Em relação à anatomia do sistema respiratório, 
assinale a alternativa correta.

(A) O sistema respiratório pode ser dividido em 
trato superior e inferior, sendo que o inferior 
compreende a faringe, a laringe e a parte superior 
da traqueia.

(B) O brônquio principal esquerdo é mais verticalizado 
e mais largo que o brônquio principal direito. 

(C) Cada brônquio principal divide-se em brônquios 
segmentares e os brônquios segmentares se 
dividem em brônquios lobares.

(D) Um ácino compreende os bronquíolos 
respiratórios, ductos alveolares e alvéolos de um 
bronquíolo terminal.

(E) A traqueia se localiza entre a laringe e a carina. 
Ela estende-se do nível da 3ª (terceira) vértebra 
cervical até a 10ª (décima) vértebra torácica.

QUESTÃO 35
São várias as contraindicações da utilização 
da Laserterapia, EXCETO

(A) em pacientes com marca-passos implantados.
(B) em pacientes com carcinoma ativo ou sob 

suspeita.
(C) irradiação direta sobre o útero gestacional.
(D) em áreas de hemorragia.
(E) aplicação direta nos olhos.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa correta.

(A) A Afasia de Broca é uma alteração na linguagem 
oral na qual o paciente acometido apresenta 
dificuldade em pronunciar as palavras, porém 
compreende os comandos de terceiros.

(B) A bradilalia compreende um distúrbio no ritmo da 
fala no qual o paciente apresenta uma aceleração 
da fala, comum em pacientes portadores de 
Parkinson. 

(C) A Afasia de Wernicke compreende uma 
dificuldade do reconhecimento de objetos 
quando o paciente apresenta alterações ópticas, 
auditivas ou táteis.

(D) A somatognosia compreende um distúrbio de 
timbre e intensidade do som, causado pelo 
comprometimento da inervação motora das 
cordas vocais.

(E) A Apraxia consiste na dificuldade de leitura, que 
apresenta-se lenta e com frequentes erros.

QUESTÃO 37
Quanto à avaliação fisioterapêutica da força 
muscular, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A força muscular é graduada de 0 a 5.
(B) No grau 4, o músculo vence a ação da gravidade 

e uma pequena resistência aplicada pelo 
fisioterapeuta.

(C) No grau 3, o músculo não vence a ação da 
gravidade.

(D) No grau 5, o músculo vence a ação da gravidade 
e uma grande resistência aplicada pelo 
fisioterapeuta.

(E) Se o paciente apresentar um grau de força 
muscular de 0 ou 1, a região avaliada é 
considerada plégica.
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QUESTÃO 38
A lesão da medula espinal é um dos mais 
graves acometimentos que pode afetar o 
homem, com grandes repercussões físicas, 
psicológicas e sociais. A lesão medular 
é considerada toda injúria às estruturas 
contidas no canal medular. Considerando 
as informações apresentadas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) O paciente com lesão medular pode passar 
por quatro fases comportamentais: choque, 
negação, reconhecimento e adaptação. 

(B) Na fase de choque, que compreende a fase 
inicial, o paciente fica confuso e não tem noção 
da magnitude do fato ocorrido.

(C) O paciente com lesão medular completa a nível 
de C5 é capaz de auxiliar no banho, alimenta-
se e realiza o autocuidado com adaptações 
utilizando estabilizador de punho.

(D) O paciente com lesão medular completa a nível 
de C7 é capaz de auxiliar no banho, alimenta-se 
e realiza o autocuidado com ou sem adaptações.

(E) O paciente com lesão medular completa a 
nível de C4 locomove-se com cadeira de rodas 
motorizada e é dependente de respirador portátil.

QUESTÃO 39
É uma patologia causada pelo HTLV1 e 
caracterizada clinicamente por paraparesia 
espástica com sinais piramidais de evolução 
lenta e progressiva, afeta a medula espinal e 
a substância branca do cérebro. O enunciado 
se refere a qual doença?

(A) Mielite transversa.
(B) Paraparesia espástica familiar.
(C) Esclerose lateral amiotrófica.
(D) Doença de Parkinson.
(E) Paraparesia espástica tropical.

QUESTÃO 40
A fisiologia do exercício é o estudo das 
respostas e adaptações fisiológicas que 
ocorrem como resultado do exercício praticado 
de forma aguda ou cronicamente, sendo de 
extrema importância seu conhecimento pelo 
profissional fisioterapeuta, principalmente 
para sua aplicação na reabilitação cardíaca. 
Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta.

(A) O teste ergométrico ou teste de esforço é uma 
ferramenta invasiva para avaliar a resposta do 
sistema cardiovascular ao exercício.

(B) Fosfatos armazenados, glicólise oxigênio-
independente e metabolismo oxidativo são 

fontes de energia fornecidas para que ocorra a 
contração muscular.

(C) O corpo humano possuí 2 (dois) tipos de fibras 
musculares, as do tipo I (brancas) são de 
contração rápida, já as do Tipo II (vermelhas) são 
de contração lenta.

(D) Os limites do sistema cardiopulmonar são 
classicamente definidos pelo VO2 máximo, 
expresso pela equação de Fick: VO2máx = FC 
(frequência cardíaca) / FiO2 (fração inspirada de 
oxigênio).

(E) As fibras musculares do tipo I chegam à exaustão 
mais rapidamente que as fibras musculares do 
tipo II.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O plexo braquial é formado pelo entrelaçamento 
dos ramos ventrais dos quatro últimos nervos 
cervicais, juntamente com o primeiro nervo 
torácico.

(B) Os troncos do plexo braquial são divididos em 
superior (C5 e C6), médio (C7) e inferior (C8 e 
T1).

(C) O nervo musculocutâneo inerva os músculos 
bíceps e coracobraquial. As lesões deste nervo 
causam paresia ou paralisia dos flexores do 
cotovelo e dos supinadores, hipoestesia em face 
lateral do antebraço e o reflexo biciptal pode 
estar diminuído ou abolido.

(D) O nervo ulnar inerva a musculatura responsável 
pela abdução e rotação externa do ombro e se 
origina na corda posterior de C5 e C6.

(E) Os testes de Tinel e Phalen auxiliam na avaliação 
do paciente com provável síndrome do túnel do 
carpo.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta.

(A) A paralisia cerebral é uma desordem postural 
e do movimento que ocorre somente após o 
crescimento e desenvolvimento motor estarem 
completos.

(B) O paciente com paralisia cerebral com predomínio 
de espasticidade apresenta tônus diminuído, ou 
seja, abaixo do normal.

(C) O paciente com paralisia cerebral do tipo 
tetraparesia espástica apresenta controle de 
tronco e cervical afetados, os quatro membros 
são afetados em diferentes proporções e as 
funções intelectuais podem estar rebaixadas.

(D) O paciente com paralisia cerebral do tipo 
diparesia espástica apresenta comprometimento 
apenas dos membros superiores.



11 Cargo: Fisioterapeuta

(E) O paciente com paralisia cerebral do tipo 
hemiparesia espástica apresenta um hemicorpo 
afetado, sendo que a posição da cabeça 
permanece virada para o lado acometido.

QUESTÃO 43
Teste utilizado para avaliar possível frouxidão 
do ligamento cruzado posterior de joelho, 
realizado com paciente em decúbito dorsal, 
quadris e joelhos em flexão de 90º, com pés 
suspensos e, se positivo, o terapeuta observa 
um degrau de deslocamento posterior da 
tíbia. O enunciado se refere a qual teste?

(A) Teste de Gaveta Anterior.
(B) Teste de Godfrey.
(C) Teste de Dreyer.
(D) Teste de Apley.
(E) Teste de Thompson.

QUESTÃO 44
O teste de Milgram pode ser realizado pelo 
profissional fisioterapeuta na avaliação 
de coluna lombar. Em relação a este teste, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O teste de Milgram é realizado com o paciente 
em decúbito dorsal.

(B) Com os membros inferiores estendidos, solicita-
se que o paciente realize uma flexão bilateral de 
quadril de aproximadamente 10º.

(C) O teste é positivo se durante sua realização o 
paciente referir dor em coluna lombar.

(D) Caso o paciente não consiga sustentar os 
membros inferiores elevados, o sinal é de 
fraqueza de abdominais e o indivíduo não 
realizará o teste adequadamente.

(E) O paciente deve permanecer com os membros 
inferiores elevados durante 5 segundos.

QUESTÃO 45
A respeito das lesões nervosas periféricas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Nas lesões do nervo ciático poplíteo interno, 
os principais músculos afetados são tibial 
anterior, extensor dos dedos e fibulares, sendo 
consequências da lesão o pé equino e o déficit 
sensorial no dorso do pé e face lateral da perna.

(B) Algumas condutas adequadas do profissional 
fisioterapeuta para um paciente com lesão do 
nervo radial são: fortalecimento do deltoide e 
redondo menor, e estimulação da sensibilidade 
táctil na face lateral e superior do braço.

(C) Os sintomas decorrentes do nervo obturador são 

dor e parestesia na face medial da região inguinal 
e da coxa, além de fraqueza dos músculos 
adutores.

(D) A paresia dos músculos da panturrilha, contratura 
aponeurose plantar e alteração sensitiva na 
planta do pé são características de lesão do 
nervo femoral.

(E) As lesões nervosas periféricas do tipo neurotmese 
ocorre quando há perda da condutividade elétrica 
em apenas um segmento da fibra nervosa.

QUESTÃO 46
São efeitos terapêuticos e fisiológicos da 
hidroterapia, EXCETO

(A) redução da sobrecarga articular.
(B) aumento do tônus muscular.
(C) aumento do trabalho respiratório, devido à 

compressão da caixa torácica.
(D) aumento do fluxo sanguíneo muscular.
(E) facilitação do ortostatismo.

QUESTÃO 47
Sinal clínico avaliado por meio da pressão 
digital realizada sobre a pele por pelo menos 
5 segundos. Utilizado para avaliar a presença 
de edema, se positivo a depressão causada 
pela pressão na região não se desfaz 
imediatamente após a descompressão. 
Assinale a alternativa referente ao teste 
descrito no enunciado.

(A) Sinal de Cacifo.
(B) Sinal de Romberg.
(C) Sinal de Payr.
(D) Sinal de Clarke.
(E) Sinal de Babinsk.

QUESTÃO 48
Qual é a ação do músculo escaleno anterior?

(A) Elevação da primeira costela e inclinação 
homolateral do pescoço.

(B) Elevação da primeira costela e inclinação 
contralateral do pescoço.

(C) Flexão da cabeça.
(D) Extensão da cabeça.
(E) Depressão do osso hioide.
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QUESTÃO 49
O músculo esternocleidomastóideo é 
inervado pelo nervo

(A) facial.
(B) mandibular.
(C) trigêmio.
(D) hipoglosso.
(E) acessório.

QUESTÃO 50
A fisioterapia é de extrema importância na 
abordagem pós-operatória de artroplastias 
de quadril. Em relação a esta intervenção 
cirúrgica, assinale a alternativa correta.

(A) A artroplastia de quadril é uma cirurgia de pequeno 
porte e não há riscos de desenvolvimento de 
tromboembolismo para o paciente submetido ao 
procedimento.

(B) No pós-operatório, quanto maior o período 
de imobilização, menor a perda funcional 
apresentada pelo paciente.

(C) Independentemente do tipo de prótese colocada, 
a descarga de peso total deve ser realizada no 
primeiro dia pós-operatório.

(D) Entre os objetivos fisioterapêuticos no 
tratamento pós-operatório de quadril estão: 
prevenir o deslocamento da prótese, fortalecer a 
musculatura acometica e alcançar amplitude de 
movimento indolor e funcional.

(E) A técnica não cimentada oferece maior 
estabilidade imediata ao paciente, se comparada 
com a técnica cimentada.
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