PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
FISIOTERAPEUTA
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto, os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.
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A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”
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QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo:
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos.
B) Todos os vegetarianos são atletas.
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas.
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fiéis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
A Resolução Coffito 424/2013 estabelece o Código de Ética buscando nortear o exercício da
profissão. De acordo com o que está estabelecido neste código, assinale o item que
corresponde a uma responsabilidade fundamental do fisioterapeuta.
A) O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício, exceto nos
atendimentos domiciliares.
B) Não assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência,
mesmo quando designado ou quando for o único profissional do setor.
C) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade
profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas
em lei.
D) Avaliar sua capacidade técnica e somente aceitar atribuição ou assumir encargo quando capaz
de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos.
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QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
É obrigatório o registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelo
fisioterapeuta aos seus clientes/pacientes. Esta determinação está expressa na Resolução
Coffito nº 414/2012. Considerando as assertivas abaixo:
I. O registro em prontuário fisioterapêutico deve ser redigido de forma legível e clara com
terminologia própria da profissão, podendo ser manuscrito ou em meio eletrônico, a critério da
instituição.
II. O fisioterapeuta é obrigado a manter sigilo de todas as informações contidas no prontuário do
cliente/paciente/usuário.
III. É vedado ao fisioterapeuta permitir ao cliente/paciente/usuário ou seu responsável legal o acesso
ao seu prontuário, bem como dar explicações necessárias à sua compreensão.
IV. O fisioterapeuta ou a instituição onde a assistência fisioterapêutica foi prestada não poderão
armazenar a cópia do prontuário de forma digitalizada depois de decorrido o tempo legal de guarda
deste documento.
V. Quando a assistência fisioterapêutica for prestada no âmbito domiciliar de seu cliente/paciente,
o prontuário deverá ser guardado no próprio domicílio deste devendo o fisioterapeuta orientar a
todos os integrantes do núcleo familiar a manter sigilo de todas as informações contidas no
prontuário do cliente/paciente/usuário.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
D) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
Buscando orientar os profissionais no planejamento, programação e priorização das ações
de saúde a serem desenvolvidas, o Coffito estabeleceu os parâmetros assistenciais
fisioterapêuticos por meio da Resolução nº 387/2011. De acordo com o que está expresso
nesta norma, escolha a alternativa correta:
A) Os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos não incluem atendimentos domiciliares.
B) Atividades de prevenção, promoção em saúde pública, saúde coletiva e práticas integrativas
estão contempladas nesta resolução.
C) As atividades de ginástica laboral estão contempladas nesta resolução.
D) Os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos representam o quantitativo máximo de pacientes
assistidos por profissional fisioterapeuta em turno de trabalho de seis horas.
QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
A Resolução Coffito nº 482/2017 estabelece o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos - RNPF com o objetivo de garantir a suficiência em quantidade e qualidade,
de adequada assistência fisioterapêutica à população. De acordo com o que está expresso
nesta resolução, considere as sentenças abaixo:
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I. O RNPF deve ser utilizado como parâmetro mínimo econômico e deontológico.
II. O RNPF classifica e hierarquiza procedimentos fisioterapêuticos, baseados na saúde funcional e
em índices remuneratórios adequados ao exercício ético-deontológico da fisioterapia brasileira.
III. A precificação do RNPF está expressa em reais, sendo reajustada de acordo com os juros da
poupança.
IV. Os valores estabelecidos no RNPF são interpretados através dos valores do Coeficiente de
Honorários Fisioterapêuticos – CHF.
V. Os valores estabelecidos pelo RNPF não contemplam os custos operacionais médios dos
procedimentos fisioterapêuticos.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
C) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas.
D) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
A Lei 6.316/1975 cria o sistema Coffito/Crefitos. De acordo com esta norma, assinale a
alternativa que representa competência dos conselhos regionais:
A) Supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo território nacional.
B) Funcionar como tribunal superior de ética.
C) Fixar o valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos pelos profissionais e empresas.
D) Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando, inclusive às
autoridades competentes, sobre fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua
alçada.
QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A zona de penumbra está presente tanto no AVE isquêmico como no hemorrágico.
( ) Um AVE hemorrágico subaracnoideo significa que o extravasamento de sangue está entre a
meninge aracnóide e a meninge dura-mater.
( ) O AVE isquêmico que mais acomete a população é do tipo aterosclerótico.
( ) O AVE permanente é caracterizado por sinais e sintomas que perduram por mais de 3 semanas.
( ) O aneurisma roto é aquele que não há extravasamento de sangue.
A sequência correta é:
A) F, F, V, V, F
B) V, F, V, F, F
C) F, V, V, V, F
D) V, F, F, F, V
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QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Homem de 58 anos, hipertenso, procura ambulatório de clínica médica geral de um hospital
por ter apresentado episódio de perda da força em braço e perna de hemicorpo direito com
desvio da comissura labial para a esquerda com duração de, aproximadamente, 6 horas. De
acordo com o enunciado, o paciente teve:
A) Um ataque isquêmico transitório em córtex cerebral do hemisfério direito.
B) Um ataque isquêmico transitório em córtex cerebral do hemisfério esquerdo.
C) Um acidente vascular encefálico reversível em córtex cerebral do hemisfério esquerdo.
D) Um acidente vascular encefálico reversível em córtex cerebral do hemisfério direito.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Com relação à rigidez do tônus presente na doença de Parkinson, a alternativa que apresenta
as características deste tipo de hipertonia é:
A) A Hipertonia tipo rigidez está presente em um grupo muscular; reflexos profundos, geralmente,
normais; presença de Sinal de Babinski; Sinal do Canivete, característica plástica do tônus.
B) A Hipertonia tipo rigidez está presente nos dois grupos musculares; reflexos profundos
aumentados; sem Sinal de Babinski; Sinal da Roda Denteada, característica elástica tônus.
C) A Hipertonia tipo rigidez está presente nos dois grupos musculares; reflexos profundos,
geralmente, normais; sem Sinal de Babinski; com Sinal da Roda Denteada, tendo característica
plástica do tônus.
D) A Hipertonia tipo rigidez está presente nos dois grupos musculares; reflexos profundos,
geralmente, normais; sem Sinal de Babinski; Sinal do Canivete, característica elástica do tônus.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Considere o conhecimento das características dos tipos de Encefalopatia Crônica Não
Progressiva da Infância abaixo descritos.
I. Na paralisia cerebral do tipo discinética, o paciente apresenta movimentos intencionais.
II. Na paralisia cerebral do tipo atáxica, há déficit na programação motora.
III. Na paralisia cerebral do tipo discinética, o paciente apresenta movimentos involuntários com
amplitude articular adequada.
IV. Na paralisia cerebral do tipo atáxica, o paciente apresenta distúrbio de percepção.
V. Na paralisia cerebral do tipo distônica, o paciente apresenta movimentos involuntários e adota
posições anormais involuntárias.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, III e IV.
B) I, II e V.
C) III, IV e V.
D) II, IV e V.
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QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
Na Paralisia Facial de Bell, há o acometimento:
A) Do terço superior e inferior da face do lado oposto da lesão.
B) Do terço superior e inferior da face do mesmo lado da lesão.
C) Apenas do terço inferior da face do mesmo lado da lesão.
D) Apenas do terço inferior da face do lado oposto da lesão.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
O uso de pressão positiva nas vias aéreas (PAP) pode ser de forma contínua (CPAP) ou em
dois níveis (Bilevel). Tem boa indicação para o tratamento da descompensação do paciente
com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), escolhendo o modo conforme a
gasometria, objetivando evitar a intubação oro-traqueal (IOT). No uso de ventiladores
específicos para VNI, que tem traqueia unidirecional, para não agravarmos a hipercapnia,
devemos sempre adaptar um(a):
A) Válvula de oxigênio.
B) Filtro de barreira.
C) Válvula exalatória.
D) Sistema de aspiração fechado.
QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
A sincronia paciente-ventilador é fundamental para o descanso muscular e para uma troca
gasosa ideal. Muitas vezes, por mais que ajustamos o ventilador, a agitação/obnubilação
dificulta a adaptação do mesmo, sendo necessária a sedação. Qual dessas drogas sedativas
é comumente usada numa UTI cardiológica?
A) Noradrenalina.
B) Propofol.
C) Dobutamina.
D) Cetoprofeno.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Uma das consequências do uso de cigarros por longa data é a Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC). Sabemos que o cigarro pode levar à destruição alveolar e inflamação
crônica dos brônquios. Com a perda alveolar ocorre um aumento da pressão da artéria
pulmonar, consequentemente temos aumento do(a):
A) Ventrículo esquerdo.
B) Pressão da aorta.
C) Átrio esquerdo.
D) Ventrículo direito.
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QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Ainda sobre a questão acima, esta condição é conhecida como:
A) Ectsasia da aorta.
B) Cor pulmonale.
C) Defeito septal átrio ventricular.
D) Edema agudo de pulmão.
QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
Muitas vezes somos chamados na emergência ou na UTI para auxiliar na ventilação do
paciente com diagnóstico de Edema Agudo de Pulmão. Sobre Ventilação Não Invasiva (VNI)
no edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, assinale a alternativa correta:
A) As pressões escolhidas devem ser acima de 16 cmH20.
B) A escolha correta da máscara não melhora a tolerância, mas contribui para a eficácia da VNI.
C) A CPAP melhora a hipercapnia do doente com EAPc.
D) A CPAP permite aproximar a barreira alvéolo capilar e redistribuir o líquido alveolar, corrigindo a
hipoxemia.
QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Analise as afirmativas sobre Lesões Nervosas dos MMSS e escolha a alternativa correta:
I. Em uma lesão traumática do Membro Superior em que há lesão nervosa total, está presente uma
neuroapraxia.
II. Em uma lesão traumática do Membro Superior em que há lesão nervosa total, está presente uma
neurotmese.
III. Em uma lesão traumática do Membro Superior em que há disfunção nervosa transitória está
presente uma neuroapraxia.
IV. Em uma lesão traumática do Membro Superior em que há disfunção nervosa transitória está
presente uma neurotmese.
V. Em uma lesão traumática do Membro Superior em que há lesão nervosa parcial, com
manutenção da bainha epineural, está presente uma axoniotmese.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e IV são corretas
B) I, III e V são corretas
C) II, III e IV são corretas
D) II, III e V são corretas
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
Escolha a alternativa correta a partir da análise das afirmativas apresentadas abaixo sobre a
Síndrome do Túnel do Carpo (STC):
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I. A STC é uma síndrome compressiva do membro superior, caracterizada pela compressão do
nervo radial e alterações funcionais como redução da força da mão, especialmente do polegar ao
dedo anelar.
II. A STC é uma síndrome compressiva do membro superior, caracterizada pela compressão do
nervo mediano e alterações funcionais como redução da força da mão, especialmente do polegar
até a parte medial do dedo anelar.
III. A STC é uma síndrome compressiva do membro superior, caracterizada pela compressão do
nervo mediano e alterações funcionais como dor e parestesia na mão, especialmente do polegar
até a parte lateral do dedo anelar.
IV. A STC é uma síndrome compressiva do membro superior, caracterizada pela compressão do
nervo ulnar e alterações funcionais como redução da força da mão, especialmente do polegar até
a parte lateral do dedo anelar.
V. A STC é uma síndrome compressiva do membro superior, caracterizada pela compressão do
nervo mediano e alterações funcionais como dor e parestesia no 4º e 5º dedos, especialmente no
dedo mínimo.
A) I está correta.
B) II está correta.
C) III está correta.
D) IV está correta.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
Escolha a alternativa correta em relação à pressão nos discos intervertebrais em diferentes
posições corporais:
I. A pressão nos discos na posição “sentada” é maior do que em pé e do que deitado.
II. Na posição “sentada”, a pressão nos discos é menor do que em pé.
III. Na posição “sentada”, a pressão nos discos é igual a posição em pé.
IV. A posição “em pé” conta com menor pressão nos discos intervertebrais do que na posição
“sentada”.
A) I, II e III estão corretas.
B) II e IV estão corretas.
C) I e III estão corretas.
D) I e IV estão corretas.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
Analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta:
I. A lombalgia crônica é uma morbidade bastante frequente na população em geral, apresentando
de forma geral causa específica, sendo que o repouso deve fazer parte da estratégia de orientação
para os pacientes, com emprego de tratamento fisioterapêutico multimodal.
II. A lombalgia crônica é uma morbidade bastante frequente na população em geral, apresentandose na maior parte dos casos como inespecífica, sendo que a base do tratamento fisioterapêutico é
o exercício, com emprego de tratamento fisioterapêutico multimodal.
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III. A lombalgia crônica é uma morbidade pouco frequente na população em geral, apresentandose na maior parte dos casos como inespecífica, sendo que a base do tratamento fisioterapêutico é
o exercício, com emprego de tratamento fisioterapêutico multimodal.
IV. A lombalgia crônica é uma morbidade bastante frequente na população em geral, apresentandose na maior parte dos casos como inespecífica, sendo que o repouso deve fazer parte da estratégia
de orientação para os pacientes, com emprego de tratamento fisioterapêutico multimodal.
V. A lombalgia crônica é uma morbidade bastante frequente na população em geral, apresentandose na maior parte dos casos como inespecífica, sendo que invariavelmente está associada a
achados degenerativos em exames de imagem, com emprego de tratamento fisioterapêutico
multimodal.
A) I está correta.
B) II está correta.
C) III está correta.
D) IV está correta.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
A osteoartrite (OA) é uma condição decorrente da degeneração e remodelação cartilaginosa
do osso subcondral. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a OA responde por
7,5% das licenças médicas e é dividida em quarto lugar nas doenças que levam à
aposentadoria, com 6,2%. Sobre a osteoartrite, analise as afirmativas que seguem:
I - A superfície articular é recoberta por cartilagem hialina, tendo como seus principais componentes
a água, colágeno tipo II, proteoglicanos e condroblastos.
II – O processo fisiopatológico da osteoartrite envolve degeneração da cartilagem, espessamento
do osso subcondral, formação de osteófitos marginais, sinovite reacional e deformidade articular.
III – Em uma osteoartrite de grau III, iremos encontrar perda de até 10% da cobertura cartilaginosa,
início da redução do espaço articular e osteófitos incipientes.
IV – Em um joelho varo irá ocorrer uma degeneração cartilaginosa e redução de espaço articular
do compartimento lateral do joelho.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e III
B) I e II
C) II e III
D) III e IV
QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
O ultrassom terapêutico é uma ferramenta utilizada habitualmente pelos fisioterapeutas com
diferentes finalidades. Quando o ultrassom transpõe o tecido ele irá exercer funções sobre
as células e tecidos mediante dois mecanismos físicos, sendo um efeito térmico ou atérmico.
Sobre o ultrassom terapêutico, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O ultrassom contínuo promove uma redução do metabolismo geral, tendo um efeito antiinflamatório pelo vasoespasmos produzido e, também, reduz a velocidade de condução neural.
B) A área de radiação efetiva (ERA) do equipamento é um parâmetro importante para determinar a
intensidade do cabeçote e, junto com a área do tecido, serve como base de cálculo do tempo de
aplicação.
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C) O ultrassom pulsado produz efeitos não térmicos e é benéfico para a saúde da cartilagem
enquanto o ultrassom contínuo visa gerar efeitos térmicos que podem aumentar a extensibilidade
do tecido fibroso, promover a permeabilidade capilar e elevar o limiar da dor.
D) O ultrassom é produzido por uma corrente alternada que se propaga através de um cristal
piezoelétrico inserido em um transdutor. Tais cristais produzem cargas elétricas positivas e
negativas ao se contraírem ou expandirem.
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
A patologia femoropatelar é uma das causas mais comuns de dor na região anterior do joelho
e afeta especialmente atletas, com uma incidência maior em mulheres. Sobre a patologia
femoropatelar, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Possui como fatores predisponentes o desequilíbrio do quadríceps, alterações ósseas na tróclea
femoral, alterações anatômicas na patela, aumento do ângulo Q e pronação do pé.
B) Na patologia femoropatelar é muito comum um aumento na tensão das estruturas laterais da
patela, especialmente do trato iliotibial e do músculo vasto lateral.
C) Os músculos rotadores laterais e abdutores de quadril devem ser reforçados no paciente com
patologia femoropatelar, visto que, seu enfraquecimento pode gerar um valgo dinâmico no joelho.
D) Os exercícios em cadeia cinética fechada não devem ser realizados na fase inicial da reabilitação
da patologia femoropatelar, pois isto gera um aumento da força quadricipital sobre a patela e da
força de reação femoropatelar.
QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
As artroplastias são cirurgias caracterizadas pela substituição das superfícies ósseas
articulares defeituosas por biomateriais, objetivando restabelecer a função articular. Sobre
a artroplastia total de quadril (ATQ), analise as afirmativas que seguem:
I. As próteses do tipo cimentadas são indicadas para os indivíduos mais jovens e com melhor
qualidade óssea.
II. Cabe ao fisioterapeuta orientar o paciente quanto aos cuidados imediatos pós-operatórios, dentre
eles, podemos citar o uso de coxim de abdução e a realização de exercícios isométricos para
quadríceps e glúteo máximo.
III. A maioria das luxações pós-operatórias ocorrem por má orientação do paciente e envolvem
movimentos excessivos de flexão de quadril, especialmente acima de 90°.
IV. A descarga total de peso, imediatamente após a artroplastia, está indicada para os pacientes
que utilizam prótese do tipo não cimentada.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e III apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) III e IV apenas.
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QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Considere como (V) para Verdadeiro e/ou (F) para Falso em relação as afirmações
relacionadas à Incontinência Urinária (IU) de acordo com os consensos da International
Continence Society (ICS).
( ) A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina.
( ) Baseado nos sinais e sintomas apresentados pela mulher, a Incontinência Urinária de Esforço
(IUE) é a perda de urina que ocorre durante a tosse, espirro ou esforço físico.
( ) A enurese noturna é definida como a perda inconsciente de urina em gotas que ocorre durante
o sono e às vezes pela manhã ao acordar.
( ) Os Exercícios de Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico (TMAP), são medidas que
podem ser úteis na prevenção da incontinência urinária.
A sequência correta se estabelece em:
A) V-F-V-F.
B) V-V-F-V.
C) F-V-F-V.
D) V-F-F-F.
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
Para os pacientes com Osteoartrose do Quadril, durante os programas de fisioterapia
aquática, podem ser utilizadas as condutas abaixo relacionadas, exceto:
A) Alongamento intenso.
B) Manobras de tração e deslizamentos.
C) Exercícios com apoio unipodal.
D) Fortalecimento de extensores e abdutores do quadril.
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