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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

8 

Prova Fisioterapeuta - NASF 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Em relação à prescrição de órteses para pacientes neurológicos, a tala palmar estática deverá ser 

indicada com os seguintes objetivos: 

I. Aumentar força muscular da mão.  

II. Prevenir atrofia. 

III. Diminuir processo inflamatório, dor e edema de punho. 

IV. Aumentar o trofismo muscular. 

V. Diminuir hipertonia flexora do punho e dos dedos da mão. 

VI. Prevenir encurtamentos e deformidades. 

VII. Aumentar o tônus muscular. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas apenas: 

A) I, II e IV. 

B) V e VI. 

C) III, IV, V e VI. 

D) III, VI e VII. 

 

22. Durante a realização de atividades que estimulem o desenvolvimento neuropsicomotor de um 

bebê com Síndrome de Down (SD), conforme o Conceito Neuroevolutivo Bobath, analise as 

assertivas abaixo: 

I. A facilitação do rolar está indicada para a criança com SD, ativando abdominais e preparando a 

criança para o controle de tronco necessário na postura sentada. 

II. Atividades na bola suíça no primeiro ano de vida da criança com SD são contraindicadas devido 

à hipermobilidade e instabilidade das articulações, havendo risco de luxações. 

III. A transferência de peso para membros superiores e para membros inferiores e o tapping de 

pressão com alinhamento são técnicas indicadas para aumentar o tônus, a força muscular e facilitar 

o controle postural e a estabilidade. 

IV. A postura sentada deve ser facilitada para trabalhar a musculatura do tronco, visando contrações 

concêntricas e excêntricas, rotações, reações de equilíbrio e reações de proteção.  
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V. A facilitação do gatas, retirando gradualmente o estímulo dado pelas mãos do fisioterapeuta está 

indicada para desenvolver a estabilidade da cintura escapular da cintura pélvica e a força dos 

membros superiores. 

É correto afirmar que: 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Somente as assertivas I, IV e V estão corretas. 

C) Somente a assertiva II está incorreta. 

D) Somente as assertivas II e V estão incorretas. 

 

23. Identifique na descrição dos exercícios abaixo o grupo muscular a ser alongado e assinale a 

alternativa que contém a sequência de cima para baixo: 

I. Posição inicial/Execução: Paciente sentado sobre a bola, mantendo os membros inferiores (pés) 

fixos no chão, pelve em anteversão, estender o joelho de um membro, dorsifletir o tornozelo e 

flexionar levemente o tronco anteriormente com a coluna ereta, mantendo a anteversão pélvica. 

II. Posição inicial/Execução: Paciente sentado, ombro fletido a 90º, cotovelo em extensão, punho 

neutro. O Fisioterapeuta com uma das mãos estabiliza a articulação do cotovelo e com a outra faz a 

extensão do punho. 

III. Posição inicial/ Execução: Paciente em decúbito lateral sobre a bola, abduz o ombro do membro 

superior que não está em contato com a bola, mantendo os quadris e joelhos estendidos e pés 

apoiados no solo. 

A) Quadríceps, flexores do punho, peitoral maior. 

B) Tríceps sural, flexores do punho, grande dorsal. 

C) Isquiotibiais, extensores do punho, peitoral maior e menor. 

D) Isquiotibiais, flexores do punho, grande dorsal. 

 

24. São consideradas técnicas de remoção da secreção brônquica:  

I. Drenagem postural. 

II. Vibro-percussão.  

III. Tosse e suas variações. 

IV. Incentivador inspiratório (Respiron®). 

V. Técnica de expiração forçada. 

VI. Shaker/Flutter. 

A) Somente I, II, IV, V e VI. 

B) Somente I, II, III, IV e V. 
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C) Somente I, II, IV, V e VI. 

D) Somente I, II, III, V e VI. 

 

25. Em relação à espirometria, analise as assertivas abaixo: 

I. É um teste de função pulmonar e uma ferramenta útil em pacientes com patologia respiratória. 

II. Baseia-se em dados de pesquisa (valores preditos) que consideram gênero, peso e idade. 

III. Indica valores de oxigênio e dióxido de carbono no sangue arterial. 

IV. Consiste na medição do ar que entra e sai dos pulmões em conjunto com a variável tempo, e 

fornece também informações valiosas sobre os fluxos respiratórios. 

V. É um exame de rotina em >40 anos fumantes. 

VI. Está indicada para avaliar a função pulmonar em pacientes com suspeita de alteração restritiva 

ou obstrutiva. 

VII. Está contraindicada em pacientes com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II, III e IV são verdadeiras. 

B) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras.  

C) I, II, IV, V e VI são verdadeiras.  

D) I, II, III, VI e VII são verdadeiras. 

 

26. No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos. O maior desafio 

na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que 

possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima 

qualidade possível. As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) podem afetar a funcionalidade 

das pessoas idosas. É nesse contexto que a denominada “avaliação multidimensional” torna-se 

essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, um prognóstico e um julgamento clínico 

adequados, que servirão de base para as decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários às 

pessoas idosas (BRASIL, 2006). Considerando a avaliação multidimensional, analise as alternativas 

abaixo: 

I. A avaliação funcional busca verificar, de forma sistematizada, em que nível as doenças ou 

agravos impedem o desempenho, de forma autônoma e independente, das atividades cotidianas ou 

atividades de vida diária (AVD) das pessoas idosas permitindo o desenvolvimento de um 

planejamento assistencial mais adequado. 

II. Para a avaliação do risco de quedas o profissional deve questionar a ocorrência e frequência de 

quedas. O ambiente residencial pode aumentar o risco de quedas e deve ser incluído na 
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programação de avaliação da pessoa idosa. Presença de escadas, ausência de diferenciação de 

degraus e corrimãos, iluminação inadequada, tapetes soltos, obstáculos (fios elétricos, pisos mal 

conservados etc) no local de circulação, são alguns dos riscos comuns observados. 

III. Para a avaliação da funcionalidade em idosos leva-se em consideração as Atividades de Vida 

Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária. A primeira escala desenvolvida, e a que é até os 

dias de hoje mais citada e utilizada, é a Escala de Katz. Posteriormente, Lawton propôs um outro 

instrumento para avaliar as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD).  

IV. A avaliação cognitiva auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental das 

pessoas idosas. O desempenho físico e social do idoso depende da integridade de suas funções 

cognitivas. A perda de memória recente e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis de 

redução dessas funções. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é uma das escalas mais comuns 

para avaliar o estado cognitivo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) II, III, IV estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) I, II, III e V estão corretas. 

 

27. Os fluídos possuem propriedades físicas e, para selecionar os exercícios apropriados ao paciente 

de fisioterapia aquática, o fisioterapeuta precisa ser capaz de identificar as forças que agem sobre o 

corpo após a imersão [...] (SACCHELLI; ACCACIO; RADL, 2007). Sobre a atuação da fisioterapia 

aquática e as propriedades físicas da água. Assinale a alternativa correta: 

A) O empuxo auxilia no retorno venoso, na redução de edemas, na estabilidade das articulações, 

estimula o fortalecimento da musculatura inspiratória e favorece a expiração. 

B) A pressão hidrostática é a pressão aplicada em todas as áreas da superfície corporal imersas na 

água, é diretamente proporcional à profundidade e à densidade do líquido.  

C) Os tipos de fluxos que atuam no movimento na água podem ser divididos em fluxo laminar e 

turbulento. O fluxo laminar ocorre quando o objeto está perpendicular, a movimentação das 

camadas acontece de forma irregular, originando fluxos, que podem apresentar-se em direções 

opostas, chamados correntes de redemoinho.  

D) A refração é a resistência provocada pela fricção entre moléculas de um fluido à realização de 

um movimento. A força necessária para a realização do movimento é proporcional ao número de 

moléculas movimentadas e também à velocidade na qual o exercício é executado.   
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28. Os movimentos articulares ocorrem em três planos: sagital, frontal/coronal, transversal. Com 

relação a estes planos, assinale a afirmativa correta:  

I. O movimento de flexão de ombro ocorre na articulação glenoumeral no plano sagital. 

II. A adução horizontal de ombro ocorre no plano frontal. 

III. O movimento de rotação medial de quadril ocorre no plano coronal. 

IV. A flexão plantar do tornozelo ocorre no plano sagital entre a tíbia e fíbula distal e a superfície 

superior do tálus. 

A) I, III e IV estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) III e IV estão incorretas. 

D) Somente alternativa I está correta. 

 

29. Clara, 21 anos, foi encaminhada para avaliação fisioterapêutica. Relata dor e sensação de 

“pescoço travado”, o que limita os movimentos da cabeça e coluna cervical. A dor apareceu após 

um acidente automobilístico há 2 dias, em que houve uma colisão traseira no seu carro. As 

radiografias foram negativas para lesões ósseas. Após os testes específicos, verifica-se aumento do 

tônus muscular no músculo trapézio, porção superior, bilateralmente, bem como estiramento 

ligamentar na região cervical. Os testes para compressão das raízes nervosas cervicais deram 

resultados negativos. Considerando o quadro clínico atual, analise as possibilidades de tratamento 

fisioterapêutico e sua justificativa, assinalando a mais coerente para iniciar a sessão de fisioterapia: 

A) Aplicação de bolsa de gelo picado com água para reduzir o metabolismo celular e evitar o 

aumento da extensão da lesão (lesão secundária ao trauma). 

B) Exercícios resistidos isotônicos com resistência manual para fortalecer a musculatura da região 

cervical e assim proporcionar maior estabilidade na região. 

C) Aplicação de ultrassom pulsado a 100Hz, visando a estimulação das fibras nervosas aferentes 

pelo estímulo mecânico e, consequentemente, redução o espasmo muscular. 

D) Aplicação de laser de baixa potência, 660nm, modo pontual, para proporcionar o aumento da 

circulação local devido ao aquecimento proporcionado pelo recurso. 

 

30. Os músculos ou grupos musculares responsáveis pelo movimento da articulação coxofemural, 

que podem implicar no desequilíbrio pélvico e desencadear dor lombar quando retesados ou fracos 

são: 

A) Glúteo médio, tensor da fáscia-lata e iliopsoas. 

B) Reto abdominal, iliopsoas e glúteo máximo. 
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C) Iliocostal, tensor da fáscia-lata e multifidio. 

D) Isquiotibiais, quadríceps femoral e reto abdominal. 

 

31. No tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária utiliza-se um dispositivo pneumático 

que usa uma sonda vaginal inflável, conectado a um manômetro de pressão. Este aparelho serve 

para avaliar e promover o fortalecimento da musculatura perineal, além da conscientização da 

musculatura perineal, fornecendo retorno em sinal luminoso ou sonoro. Assinale a alternativa que 

corresponde ao equipamento descrito: 

A) Cones vaginais. 

B) Corrente interferencial. 

C) Perineômetro ou Biofeedback. 

D) Eletroestimulação. 

 

32. Na prática profissional da Fisioterapia temos que resolver situações e agir conforme as 

Resoluções publicadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Embasados 

nessas Resoluções, marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas: 

(        ) Um fisioterapeuta pode ser responsável técnico em até 4 serviços de Fisioterapia. 

(   ) Não é permitido que os fisioterapeutas deem consulta ou prescrevam tratamento 

fisioterapêutico de forma não presencial. 

(   ) É obrigatório o registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelos 

fisioterapeutas. 

(      ) O fisioterapeuta que exerce atividade profissional permanente em áreas de abrangência de 

diferentes Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, pode exercê-la com os 

documentos de identidade profissional referentes a uma delas. 

(       ) Um fisioterapeuta tem a obrigação de obedecer os Parâmetros Assistenciais Fisioterapêuticos 

no estabelecimento da assistência profissional, levando-se em conta um turno de trabalho de 8 horas 

diárias, conforme a Lei Federal 8856. 

Assinale a alternativa que a apresenta a sequência correta: 

A) V, F, F, V, V. 

B) V, V, V, F, F. 

C) F, F, F, V, V. 

D) F, V, V, F, F. 
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33. A ausculta pulmonar é parte integrante da avaliação fisioterapêutica. Considerada simples de ser 

realizada, oferece uma visão ampla do sistema respiratório. Ao realizar a ausculta pulmonar, 

obtemos informações quanto ao murmúrio vesicular e aos ruídos adventícios. Baseado em tais 

informações, analise as assertivas abaixo. 

I. A ausculta pulmonar deve ser sempre comparativa bilateralmente. Independente da posição que o 

paciente se encontra deve-se realizar a ausculta da face anterior, lateral e posterior do tórax. 

II. Os roncos pulmonares representam presença de secreção e são encontrados em vias aéreas de 

maior calibre. 

III. Os sibilos inspiratórios representam a mesma coisa que os sibilos expiratórios, ou seja, 

broncoespasmo. 

IV. Os crepitantes são frequentemente encontrados no edema agudo pulmonar, envelhecimento e 

pneumonia. Estão localizados nos alvéolos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas I, II e III estão corretas. 

 

34. É de suma importância a fisioterapia pós-mastectomia. Cabe ao fisioterapeuta orientar a 

paciente quanto: 

I. Aos posicionamentos para evitar problemas circulatórios. 

II. Aos exercícios para manutenção de força muscular e amplitude de movimento. 

III. Aos exercícios para evitar encurtamentos e contraturas. 

IV. À aplicação do calor no local da cirurgia, no pós-operatório imediato, para diminuir a dor. 

Pode-se afirmar que: 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas. 

 

35. Em relação aos pacientes com Acidente Vascular Encefálico, analise as assertivas abaixo. 

I. Geralmente apresentam dificuldade em relaxar os músculos após uma contração ativa e graduação 

da força de contração, resultando em padrões de movimentos atípicos.  
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II. A subluxação do ombro é comum estar presente em pacientes que apresentam um padrão de 

sinergismo flexor, com espasticidade moderada. 

III. Frequentemente apresentam uma insuficiência de movimentos como resultado de uma fraqueza 

ou paralisia. Em consequência dessa paralisia, associada à uma hipotonia muscular pode-se 

encontrar um MS com rotação interna do úmero, extensão de cotovelo e pronação de antebraço. 

IV. O controle anormal resultante da atividade motora provoca hiperatividade dos músculos 

antigravitários, tornando-os espásticos, durante a posição ereta. Os músculos antigravitários 

incluem os extensores dos MMII e os flexores dos MMSS. 

V. O posicionamento correto do paciente hemiplégico destina-se a otimizar a estimulação sensorial 

e incentivar a adoção de apoio e peso efetivo. 

Assinale a alternativa correta 

A) Somente as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 

C) Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.   

 

36. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Febre Reumática é a doença reumática 

mais comum em crianças na idade escolar e adolescente, ocorrendo como complicação de infecção 

de garganta causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. São características da febre 

reumática exceto:  

A) Artrite. 

B) Cardite.  

C) Coreia. 

D) Eritema malar. 

 

37. Paciente 55 anos, compareceu ao atendimento de fisioterapia devido a dor e fadiga frequentes 

de forma generalizada que a impossibilita para o trabalho. A mesma trabalha na agricultura desde 

criança mas, relata o aparecimento dos sintomas aproximadamente há 10 anos. Atualmente, a 

paciente percebe que sua velocidade de trabalho é mais lenta e a dor é mais intensa que no passado, 

e que após o término de suas atividades laborais a dor persiste por duas a três horas. Ao realizar a 

avaliação cinético-funcional verifica-se dor difusa (Escala Visual Analógica – EVA com 

intensidade 8) e mal localizada durante a palpação de várias áreas musculares em antebraços, 

braços, tórax, dorso, lombar, quadril, coxas, joelhos e pernas. Ao realizar teste de esforço muscular 

verifica-se rápida fadiga e diminuição da força global grau IV, na Escala de Kendall, não 
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apresentando limitações da ADM global. Perimetria e testes especiais sem alterações específicas. 

Contudo, relata estar no período da menopausa, ocorrendo alterações da temperatura corporal 

diárias, além da diminuição da acuidade visual. Com base no caso acima citado, assinale a 

alternativa correta:  

A) O quadro clínico apresenta sinais evidentes de doença laboral, possivelmente da coluna cervical. 

B) Trata-se de um caso crônico de fibromialgia, visto tempo da queixa e dor difusa. 

C) O caso clínico apresenta características de Síndrome de Sjogren relacionada com os distúrbios 

hormonais da menopausa, sendo a fadiga e alterações da visão sintomas característicos. 

D) Devido ao presente quadro, a realização de exame de Fator Reumatoide é importante com a 

finalidade de diagnosticar artrite reumatoide. 

 

38. A displasia do desenvolvimento do quadril é um termo utilizado para descrever a condição na 

qual a cabeça femoral possui uma relação anormal com o acetábulo. Um dos tratamentos para a 

displasia do desenvolvimento do quadril consiste no uso do suspensório de Pavlik, sendo indicado 

para crianças com displasia mais acentuada ou luxação de quadril, com até 6 meses de idade. Quais 

movimentos do quadril este suspensório impede/limita? 

A) Extensão e abdução. 

B) Flexão e adução. 

C) Extensão e adução. 

D) Rotação interna e abdução. 

 

39. O edema e o linfedema podem estar presentes em diversos processos patológicos, interferindo 

na recuperação funcional do(s) segmento(s) acometido(s). Considerando essa afirmação e os 

conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia do sistema linfático, assinale a alternativa correta: 

A) O sistema linfático é constituído por uma rede fechada que não possui vínculo com a circulação 

sanguínea. 

B) Os líquidos teciduais são transportados e absorvidos pela rede linfática e conduzidos pelo 

sistema coletor até o sistema venoso. 

C) A linfa possui composição semelhante à do plasma sanguíneo, exceto pela quantidade reduzida 

de proteínas e elevada de hemácias. 

D) O adequado funcionamento do sistema linfático não é fator importante na prevenção de edemas.  
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40. Nas lesões medulares, a avaliação dos dermátomos indica o que está preservado ou alterado em 

relação à sensibilidade e/ou motricidade do paciente. Analise as assertivas abaixo como verdadeiras 

ou falsas e após assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

(   ) Um paciente com lesão medular, com comprometimento abaixo de T10 não terá os movimentos 

de quadril, joelho e tornozelo. 

(    ) Em uma lesão a nível de dermátomo C8 o paciente não terá o movimento de abdução de ombro 

e flexão de cotovelo. 

(  ) Na avaliação fisioterapêutica foi observado que o paciente não apresenta movimento de 

dorsiflexão do tornozelo esquerdo, porém os demais movimentos estão presentes. O dermátomo que 

provavelmente está lesado é o correspondente à raiz nervosa L5. 

(    ) Uma lesão em dermátomo C8, que é o mais baixo dermátomo a nível cervical, o paciente não 

apresentará nenhuma sensibilidade em membro superior. 

(    ) Uma lesão a nível L4, o paciente não apresentará nenhum movimento de joelho. 

A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F, F. 

B) F, V, F, V, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) V, F, F, V, V. 

 


