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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção: Leia atentamente os textos a seguir e responda as QUESTÕES 1, 2 e 3. 

Como se mede uma pessoa?  

(Martha Medeiros) 

Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. 

Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, 

quando olha nos olhos e sorri destravada. É pequena para você quando só pensa em si mesma, 

quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que 

teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade.(...) 

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode 

aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço 

de poucas semanas: será que ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma 

decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar 

o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo.  

É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. 

Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de 

expectativas e frustrações(...). 

1 - Considerando o conteúdo do texto é correto: 

a) O texto descreve diferentes tipos físicos de seres humanos e dá ênfase para pessoas grandes e 

pequenas. 

b) Segundo o texto o tamanho das pessoas pode variar segundo o local de nascimento e 

influências genéticas. 

c) O texto estabelece um paralelo entre diferentes modos de agir das pessoas e classifica-as 

como grandes e pequenas no sentido conotativo. 
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d) A grandiosidade de uma pessoa se manifesta quando ela se encaixa nos comportamentos 

clichês; é, de certa forma uma maneira original de demonstrar amor a uma determinada pessoa. 

e) Falar de coisas lidas, vividas ou então sorrir de modo espontâneo caracteriza-se como 

comportamentos que apequenam o sujeito.  

2 - Observe: “Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo.” A 

palavra que pode substituir pelo processo de sinonímia a palavra em destaque e manter o sentido 

apresentado pela autora, encontra-se em: 

a) insensível 

b) insignificante 

c) imprudente 

d) insuportável 

e) impetuoso 

3 - Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma informação 

verdadeira. 

I - As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. 

II- É pequena para você quando só pensa em si mesma. 

III - É difícil conviver com esta elasticidade.  

a) As três palavras destacadas pertencem à classe de palavras dos pronomes. 

b) A palavra da primeira frase (nossos) é uma conjunção.  

c) Todas as palavras sublinhadas estão flexionadas no plural.  

d) A primeira palavra (nossos) é uma preposição, a segunda (você) é um substantivo e a terceira 

(esta) é um pronome.  

e) A palavra “esta” poderá ser substituída por “aquela” sem alterar o sentido. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Lucas gastou  do dinheiro que ganhou da mesada, comprando exatamente um jogo eletrônico no 

valor de R$ 72,00. O valor que Lucas ganhou de mesada foi de: 

a) R$ 144,00 

b) R$ 148,00 

c) R$ 152,00 

d) R$ 168,00 

e) R$ 176,00 

 

5 - Paulo comprou um eletrodoméstico com 12% de desconto e, ao final pagou R$ 96,80. Nessas 

condições o valor do desconto que Paulo obteve ao comprar o aparelho foi de: 

a) R$ 13,20 

b) R$ 14,50 

c) R$ 15,80 

d) R$ 16,20 

e) R$ 18,80 

 

6 - Uma caixa de água tem a forma de um prisma reto, cuja base é um losango de diagonais que 

medem 7 e 10 metros e as arestas laterais internas medem 6 metros. A capacidade dessa caixa de 

água quando completamente cheia é de: 

a) 420.000 litros 

b) 370.000 litros 

c) 210.000 litros 

d) 182.200 litros 

e) 510.000 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - De acordo com os dados divulgados pelo Censo 2010 a alternativa que apresenta uma informação 

equivocada quanto aos aspectos econômicos, políticos ou geográficos de Ipumirim encontra-se em: 

a) 22,6 % é o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 

salário mínimo.  
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b) Quem nasce ou reside na cidade de Ipumirim é chamado de Ipumiriense. 

c) A população em 2010 era de 7.220 pessoas e para 2018 estima-se que a população ultrapasse 

a marca dos 8.500 habitantes. 

d) O índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi de 0.738. 

e) A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade alcança o índice de 99,7%. 

8 - Discute-se através da PEC 293 a implantação do IVA que irá substituir impostos como: ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), ISS (Imposto Sobre Serviços), Cofins e salário-educação. Entre outras medidas, a 

reforma descrita na proposta também acaba com o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e 

ainda estabelece um imposto seletivo para a arrecadação federal sobre energia elétrica, combustíveis 

líquidos e derivados, comunicação, cigarros, bebidas e veículos. Segundo o deputado Luiz Carlos 

Hauly (PSDB-PR), relator da PEC 293, “ao simplificar e eliminar nove tributos da base de consumo” 

e substituí-los pelo IVA e um apêndice, haverá mais recursos com aumento da eficiência de 

arrecadação, além de diminuição de litígios e da burocracia. A sigla IVA significa: 

a) Imposto Votado Antecipadamente.  

b) Imposto sobre Vendas Antecipadas. 

c) Imposto sobre Valor Agregado. 

d) Imposto sobre Valor Ajustado. 

e) Imposto sobre Valorização da Alíquota.  

9 - O G20 formado pelas 19 maiores economias do mundo, representadas pelos ministros de finanças 

e chefes dos bancos centrais, mais a União Europeia, representada pelo Banco Central Europeu e pela 

presidência rotativa do Conselho Europeu cumpriram importante agenda na Argentina, entre os dias 

30 de novembro e 1º de dezembro do corrente ano.  Oficialmente, os principais objetivos do G20 são 

coordenar políticas entre seus membros para promover o crescimento sustentável e a estabilidade 

econômica; promover regulação financeira que reduza o risco de futuras crises financeiras e reformar 

a arquitetura financeira internacional. Entre os países participantes do grupo temos, exceto. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br (Adaptado)  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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a) Portugal 

b) Brasil 

c) Estados Unidos  

d) Coreia do Sul 

e) África do Sul 

10 - Santa Catarina cresce entre os estados brasileiros em geração distribuída de energia elétrica, com 

destaque para o uso de energia solar, biomassa, eólica e pequenas hidrelétricas. O Estado  já é o 

quarto com geração distribuída. A grande aposta está na energia solar, onde o telhado de casas, 

empresas e indústrias, antes um espaço desocupado, inerte e improdutivo passa a ser um importante 

gerador de energia no local do consumo.  Santa Catarina também é forte na produção de biomassa, 

com uma densa cobertura vegetal de reflorestamento e a destinação com a geração térmica renovável 

a partir de lenha. A topografia e recursos hídricos permitem ainda a geração por meio de pequenas 

hidrelétricas, e os pontos de bons ventos que permitem o uso de energia eólica.   

Fonte: https://www.sc.gov.br e http://www.scmaisenergia.sc.com  

Quanto à energia eólica é incorreto afirmar: 

a) A contribuição da geração eólica é ainda pouco representativa na matriz energética 

catarinense. Atualmente, existem parques eólicos em operação na região de Água Doce e Bom 

Jardim da Serra. 

b) O licenciamento ambiental, de maneira geral, tem sido apontado como um dos entraves 

principais no desenvolvimento de projetos renováveis não só em Santa Catarina, como em todo 

o território nacional. 

c) Dentre as dificuldades consideradas no cenário de desenvolvimento da geração eólica em 

Santa Catarina, se destaca o fator de capacidade relativamente baixo dos parques eólicos já em 

operação, quando comparados a parques instalados nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, por exemplo.  

d) Santa Catarina é o quinto estado brasileiro na produção de energia eólica. Apesar de não 

ocupar as primeiras colocações já destaca-se nacionalmente pela  quantidade  de energia  

produzida em seus parques. 

https://www.sc.gov.br/
http://www.scmaisenergia.sc.com/
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e) O município de Água Doce é hoje reconhecido como a Capital Catarinense da Energia 

Eólica, por abrigar o maior conjunto eólico do Estado de Santa Catarina, composto por 109 

aerogeradores. 

Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-

energia-eolica 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISIOTERAPEUTA 

11 - Na atuação do profissional fisioterapeuta em saúde pública há de se conhecer as evidências 

científicas geriátricas, tais como atuação com pacientes com demência, incontinência urinária, 

afecções de coluna vertebral e prevenção de quedas. Sobre a abordagem do paciente idoso, assinale a 

alternativa correta: 

a) É negado ao fisioterapeuta planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, 

cursos, pesquisas ou eventos em saúde do idoso, já que sua atuação deve ser reabilitadora. 

b) Ao planejar a atuação, utilizar de classificação etária para padronização das condutas, 

evidenciando que idosos devem ser atendidos em grupo para melhor desempenho 

fisioterapêutico. 

c) As intervenções quanto à continência urinária devem ser realizadas pela equipe de médico e 

enfermagem visto que podem haver procedimentos invasivos. 

d) O atendimento preventivo ao idoso requer avaliação de vários fatores, a incluir os fatores 

intrínsecos do indivíduo que cai: doenças, medicações, alterações sensoriais (principalmente 

perda da visão e audição), força muscular e outras. 

e) De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e gerontologia “Nem todo paciente que 

esquece é portador de demência e nem toda demência é Alzheimer”, portanto o fisioterapeuta 

deve estar atendo a que remédio prescrever para as queixas cognitivas em idosos. 

12 - Quanto à fisiopatologia e atuação fisioterapêutica nos casos de disfunções cardiovasculares e 

pneumológicas, assinale a alternativa incorreta: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-energia-eolica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-energia-eolica
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a) A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas muito comum na infância, 

caracterizada por hiper-responsividade de vias aéreas e limitação variável ao fluxo aéreo, que 

se manifesta por crises de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, sendo a atuação do 

fisioterapeuta de tamanha importância na recuperação de pacientes com asma. 

b) A mucoviscidose, também conhecida como fibrose cística (FC), é uma doença que afeta o 

sistema respiratório. No seu tratamento, a fisioterapia respiratória é considerada como umas das 

principais especialidades, principalmente pela eficiência e efetividade das técnicas e manobras 

de higiene brônquica, eis que o Ministério da saúde do Brasil preconiza “O tratamento do 

paciente com Fibrose Cística consiste em acompanhamento médico regular, suporte dietético, 

utilização de enzimas pancreáticas, suplementação vitamínica (vitaminas A, D, E, K) e 

fisioterapia respiratória” (PORTALMS.SAUDE.GOV.BR). 

c) Pacientes sintomáticos, com insuficiência cardíaca nas classes funcionais III ou IV da New 

York Heart Association (Protocolo de Insuficiência Cardíaca (IC)) que recebam tratamento 

medicamentoso otimizado, que apresentem expectativa de vida inferior a um ano e que não 

tenham outra possibilidade de tratamento clínico e/ou cirúrgico adequados, têm indicação para 

realização de transplante cardíaco. Após o transplante, pacientes que apresentem hipertensão 

pulmonar necessitam de manejo adequado da ventilação mecânica, evitando o agravamento da 

hipertensão pulmonar.  

d) Síncope é definida como uma perda transitória e autolimitada da consciência, seguida de 

recuperação espontânea sem intervenção terapêutica e, habitualmente, acompanhada de perda 

do tônus postural. No caso de Ipumirim vir a ter um programa de reabilitação cardiovascular, 

pacientes admitidos podem apresentar síncope e cabe ao fisioterapeuta cardiovascular o 

reconhecimento precoce do evento de hipotensão postural, para que assim se evitem traumas 

físicos ou ainda para que se inicie o tratamento adequado dessa disfunção, sendo o teste de 

inclinação passiva uma das formas de avaliação (COFFITO, 2016). 

e) Pressão contínua positiva em vias aéreas (CPAP) é o tratamento de escolha para apneia 

obstrutiva do sono moderada e grave. A atuação do fisioterapeuta ao paciente deve ser no 

sentido de orientá-lo e esclarecê-lo sobre seu funcionamento e sobre a importância do uso, 

porém cabe somente ao médico atuar diretamente ao paciente para realizar a sua adaptação ao 

aparelho, adequar os parâmetros usados para monitorar a gravidade do distúrbio do sono e o 
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índice de apneia e hipopneia (IAH), que considera o número de apneias e de hipopneias 

divididas pelas horas de sono. 

13 - Sobre as Principais doenças reumatológicas considera-se a espondilite anquilosante (EA) uma 

afecção de grande comprometimento funcional. Diante dos comprometimentos abaixo assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Uma avaliação periódica por um fisioterapeuta é vantajosa para indicação de tratamentos de 

fisioterapia orientados para as necessidades de cada paciente e para a correção de posturas 

viciosas. Deve aprender uma rotina de exercícios que deverá praticar todos os dias para 

otimização dos resultados funcionais. 

b) As evidências sobre o tratamento de pacientes com EA pela fisioterapia sugerem que 

programas de exercício físico regular sejam benéficos, apontam que o clima e a temperatura 

interferem no rendimento frente ao exercício, referem que os exercícios podem ser 

individualizados ou em grupos, focais em alguma morbidade ou multimodal, e que há ainda 

possibilidade de incluir atividades de longa duração e esportes como: corrida e natação. Sendo 

necessário ter objetivos em longo prazo, visto o caráter progressivo da doença. 

c) Sobre o aspecto participação do paciente, muitos dos pacientes com diagnóstico EA, tem 

limitação na sua capacidade de trabalho e de usufruir dos seus tempos livres, prejudicando 

muitas vezes a sua autoestima e participação social. Também cabe ao fisioterapeuta auxiliá-lo a 

ter vontade permanente de desenvolver a sua capacidade de adaptação. 

d) Para a Sociedade Brasileira de Reumatologia (2012), embora não exista cura para a doença, 

o tratamento precoce e adequado multiprofissional consegue tratar os sintomas (inflamação e 

dor), buscar a mobilidade das articulações acometidas e cabe ao fisioterapeuta estimular uma 

postura cada vez mais cifótica, evidenciando que os pacientes com EA geralmente apresentam 

dor, rigidez, fadiga, perda de movimentos e função, sintomas esses, que são tratados 

usualmente pela fisioterapia, que dispõe de vários recursos para esses fins. 

e) O paciente de EA sofre reduções significativas no volume pulmonar pela restrição da parede 

torácica, provocando também uma diminuição do volume residual, volume corrente, na taxa de 

fluxo respiratório máximo, capacidade pulmonar total e no débito cardíaco (SAHIN; 

CALIKOGLU; OZGE, 2004). Orienta-se incluir no programa de fisioterapia, exercícios para 
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ganho de capacidade cardiovascular, incluindo também exercícios de alongamento e foco em 

exercícios respiratórios para aumentar a expansibilidade torácica, alcançando melhoras 

significativas. 

14 - Como fisioterapeuta, além de conhecer sobre prognóstico, funcionalidade, e aplicação de 

recursos, é imprescindível estar atento às contra indicações das condutas. Sobre o cuidado de 

pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias (torácicas, abdominais e ortopédicas) e suas 

contraindicações, assinale a alternativa correta:  

a) Os pacientes devem receber orientações antes da cirurgia, porém geralmente não se 

recomenda exercícios no pré operatório e no pós operatório tardio. 

b) Posturas que devem ser evitadas e contra indicações de manuseio na fisioterapia no pós 

operatório de artroplastia de quadril incluem adução de quadril, flexão de quadril acima de 90 

graus, abdução de quadril do lado que foi operado. 

c) Cabe ao fisioterapeuta a profilaxia antibiótica e assepsia do local da cirurgia. 

d) A abordagem no pós operatório imediato inclui também, além dos exercícios, orientações de 

como o paciente deva realizar as transferências, orientação de exercícios para evitar trombose 

venosa profunda, orientações da parte respiratória, dentre outras, evitando principalmente em 

idosos, a síndrome do imobilismo.  

e) O manuseio na fisioterapia no pós operatório de cirurgias torácicas incluem evitar 

complicações respiratórias e motoras, porém a intensa fisioterapia pode piorar o quadro de 

complicações respiratórias nesses casos. 

15 - Os princípios e diretrizes do SUS, dispostos na Constituição Federal e na Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de1990, estabelecem que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) seja fundamentada na 

distribuição de competências entre a União, os estados e os municípios. Sobre o que dispõe a Lei: 

I – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

II – Afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
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diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II 

- integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade dos sistemas, dentre outros. 

III – Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 

ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. 

IV- Dessa forma, cabe às prefeituras, nas três esferas (ou seja, integrando os secretários de saúde, 

assistência social e educação), definir mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, 

monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar os recursos orçamentários e 

financeiros, definir políticas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo 

e promover a articulação de políticas de saúde, entre outras ações. 

Diante dessas afirmativas assinale a alternativa correta: 

a) I, II e III estão corretas.  

b) I e II estão corretas, somente.  

c) I e III estão corretas, somente. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

16 - Sobre a avaliação do paciente realizada pelo fisioterapeuta, assinale a alternativa incorreta: 

a) A Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF) pertence à 

"família" das classificações internacionais desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para aplicação em vários aspectos da saúde. 

b) A CIF facilita a avaliação da funcionalidade e da saúde, na medida que propõe uma 

linguagem universal de classificação, o que permite o compartilhamento de informações entre 

os profissionais de saúde.  
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c) A CIF complementa o plano Internacional da Classificação Internacional de Doenças e de 

Problemas relacionadas à saúde – Décima Revisão (CID-10), aplicando uma perspectiva 

biopsicosocial para operacionalizar as atividades funcionais de um individuo, ao observar 

habilidades e incapacidades. 

d) A CIF organiza as informações em doze partes, dando ênfase na patologia que o indivíduo 

apresenta, por isso se relaciona com o CID -10. A Parte 1 se refere a Funcionalidade e a 

Incapacidade enquanto a Parte 2 cobre os Fatores Contextuais.  

e) O esquema representativo, abaixo, das avaliações pela CIF pode auxiliar na elaboração do 

plano terapêutico:  

 

17 - A respeito dos recursos fisioterapêuticos e orientações aos pacientes para o tratamento das 

disfunções miccionais assinale a alternativa que representa a sequência correta: 

I - Para estimular a região sacral, intravaginal e do nervo tibial posterior é necessário realizar 

previamente a avaliação sensorial. 

II - O biofeedback é um recurso utilizado para ensinar o paciente a fazer a inibição voluntária do 

detrusor. 

III - Estimular a paciente do sexo feminino a utilizar absorventes íntimos irão auxiliar na melhora 

da continência pois ficam estimulando a uretra. 
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IV - A orientação e aplicação da cinesioterapia devem estar coerentes com os resultados da 

avaliação funcional e da observação da capacidade que o paciente tem de realizar a contração dos 

músculos do assoalho pélvico. 

a) V F F V 

b) V V F V 

c) V V V F 

d) F V V F 

e) F V V V 

18 - A avaliação do paciente neurológico, com o avanço das evidências científicas de avaliação 

eficazes, incrementou a possibilidade de dados quantitativos nos ambulatórios/consultórios de 

Fisioterapia e comunidade em geral por meio de testes. Assinale qual teste/escala NÃO se 

correlaciona a oferecer dados para análise funcional. 

a) Medida de independência funcional. 

b) Escala Katz. 

c) Escala Lawton-Brody. 

d) Questionário do informante sobre o declínio cognitivo do idoso (QIDCI). 

e) Teste do Desenho do relógio (TDR). 

19 - Sobre as doenças neurológicas: Sindrome de Guillain Barré (GBS) e Distrofia 

Fáscioescapuloumeral (FSH) leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

I - Na GBS é comum a lentidão do movimento, principalmente. 

II - Na Distrofia fáscio escapulo umeral é comum estar presente o tônus aumentado, neste caso, 

hipertonia do tipo espasticidade, cujos principais sinais clínicos são fraqueza facial bilateral, 

dificuldade em protrair os lábios e fechar os olhos, e comprometimento dos músculos da cintura 

escapular (ombros e braços), de maneira assimétrica, causando dificuldades para elevar os braços 

e fazendo com que as escápulas se tornem salientes (escápulas aladas).  
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III - Na GBS o comprometimento motor deriva de lesão auto imune do sistema nervoso central, já 

na FSH o comprometimento é do sistema nervoso periférico. 

IV - Para ambos os casos haverá declínio cognitivo correspondente à fase que o indivíduo se 

encontre na evolução da doença. Na FSH o início da manifestação clínica pode acontecer em 

qualquer época da vida, desde o início da infância até a vida adulta tardia, embora se manifeste 

principalmente durante a segunda década de vida. 

V - Ambas patologias tem caráter progressivo e poderão causar incapacidades após alguns anos.  

a) Todas as afirmativas são falsas. 

b) As afirmativas I e II são falsas. 

c) As afirmativas II e III são falsas. 

d) Somente a afirmativa I é falsa. 

e) As afirmativas IV e V são falsas. 

20 - A _________________ é a dificuldade em realizar ações complexas, ordenadas e sequenciais. 

Não ocorre por causa de outras disfunções motoras como fraqueza muscular, hipotonia ou hipertonia 

central, plegias ou paresias, ataxias e incoordenações, ou ainda por dificuldade na compreensão 

linguística da instrução verbal. 

a) Discinesia 

b) Apraxia 

c) Afasia 

d) Apatia 

e) Disfonia 

 


