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EDITAL N.º 001/PMM/2020
FISIOTERAPEUTA
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


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



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

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 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.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
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A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:
Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
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QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
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C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
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A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
A queda nos idosos tem chamado a atenção dos profissionais da saúde, principalmente pelo
alto índice de morbidade e mortalidade nessa população. Assinale a alternativa INCORRETA
que trata sobre as quedas em idosos.
A) Pode ser conceituada como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de
posição do indivíduo em relação ao espaço.
B) Vários estudos na literatura consideram o uso de múltiplos medicamentos como uma das causas
de quedas em idosos.
C) As contrações de fibras de baixa velocidade (tipo I) tem maior declínio nos idosos quando
comparadas as fibras de tipo II, aumentando as chances de quedas.
D) Os membros inferiores têm maior perda de massa muscular que os membros superiores,
aumentando as chances de quedas nos idosos.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
A Síndrome da fragilidade no idoso está relacionada a uma série de declínios fisiológicos,
sendo de grande importância o tratamento fisioterapêutico a fim de melhorar a qualidade de
vida do idoso. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA sobre a Síndrome da
fragilidade no idoso.
A) Perda de peso não intencional, fraqueza muscular, baixo nível de atividade física, fazem parte
dos critérios de identificação da síndrome.
B) Prevenção e tratamento de doenças crônicas, suporte social e familiar são formas de se evitar a
síndrome de fragilidade.
C) Programas de exercícios são apontados como a intervenção com maior potencial para a melhora
da função física.
D) Exercícios de condicionamento cardiorrespiratório e condicionamento físico não são indicados
nesta síndrome.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Leia atentamente as afirmativas abaixo. Quanto à Drenagem Linfática Manual (DLM), estão
CORRETAS as seguintes alternativas:
I. Favorece a absorção de proteínas pelos capilares linfáticos, podendo o sistema linfático ser
considerado um auxiliar circulatório venoso. A partir da DLM, a linfa prossegue através dos vasos
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pré-coletores e coletores, até chegar ao canal linfático direito e ao ducto torácico, os quais
desembocam na junção das veias jugular interna e subclávia.
II. A massagem de DLM deve ser iniciada com a estimulação dos principais coletores linfáticos
através de manobras de captação, objetivando preparar estas áreas para receber a linfa proveniente
de áreas congestionadas. Para sua realização, a pressão exercida deve obrigatoriamente seguir o
sentido fisiológico de drenagem, sendo realizada das regiões proximais para distais com pressão
aplicada de distal para proximal.
III. O linfonodo consiste em um aglomerado de tecido retículo-endotelial revestido por uma cápsula
de tecido conjuntivo. Variam em tamanho, forma e cor. Pertencente ao sistema imunológico, os
linfonodos são considerados importantes órgãos de defesa do organismo humano, responsáveis
pela produção de anticorpos, como linfócitos. Dentre as regiões de maior concentração de
linfonodos no corpo humano, podem ser citadas: inguinal, axilar, abdominal/ intestinal e cervical.
IV. A formação e o transporte da linfa podem ser explicados através da hipótese de Starling sobre
o equilíbrio existente entre os fenômenos de filtração e de reabsorção. Várias pressões são
responsáveis pelas trocas através do capilar sanguíneo e interstício, dentre elas podem ser citadas
a pressão hidrostática, responsável por impulsionar o fluido através da membrana capilar em
direção ao interstício; e a pressão osmótica, originada pela presença de moléculas proteicas no
sangue e no fluido intersticial, responsável por movimentar o fluido do interstício em direção ao
capilar.
Está (o) Correta (s):
A) Apenas a III está correta.
B) II e III estão corretas.
C) I, III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Quanto aos efeitos e forma de aplicação da massagem de Cyriax está INCORRETA a
alternativa:
A) Produz hiperemia traumática, alívio da dor e aumento na extensibilidade dos tecidos, sendo
indicada como método de prevenção ou tratamento de aderências cicatriciais.
B) Tem sido frequentemente utilizada na reabilitação de lesões agudas, subagudas ou crônicas,
causadas por trauma ou esforço repetitivo em estruturas como tendões, músculos ou ligamentos.
Em lesões agudas, a fricção deve ser de curta duração/ 1 a 2 minutos e respeitar o intervalo de 24h
entre as sessões.
C) A técnica consiste na colocação cíclica e rítmica de carga às estruturas de forma a reorganizar
a deposição do colágeno, reduzindo seu depósito aleatório.
D) Apesar de considerada uma técnica dolorosa, seu efeito analgésico pode ser explicado através
da “Teoria das comportas”, melhora de suprimentos sanguíneos e nutrientes para o local da lesão,
remoção de irritantes químicos e aumento na velocidade de degradação da substância P.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Paciente de 57 anos, sexo masculino, hipertenso, tabagista, portador de DPOC, com peso de
80 kg, deu entrada no pronto atendimento com dispneia progressiva e tosse produtiva. O
paciente chegou consciente, orientado e apresentou sinais vitais na triagem de PA 180/100
mmHg, FC de 125 bpm, FR de 36 ipm, SpO2 de 77% em ar ambiente e Tax 36.5 °C. O mesmo
foi adaptado à oxigenoterapia por cateter óculo nasal a 2 L/min e apresentou melhora na
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SpO2: 90%. A gasometria arterial revelou pH 7.30, PaO2 de 52 mmHg, PCO2 de 60 mmHg,
HCO3 de 30 mmol/L, EB de - 4.5 mmol/Kg e SaO2 de 88%. Porém, com sinais de fadiga, o
paciente foi transferido para UTI, sedado e adaptado ao VM, no modo assisto/controlado
(A/C) com P 12 cmH2O, PEEP de 10 cmH2O, FR 12 ipm, FiO2 40% e Volume corrente ~ 635
ml. Bem adaptado à ventilação mecânica, o mesmo apresentou melhora gasométrica com
boa saturação de oxigênio à oximetria. O Médico Intensivista realizou um acesso central, na
subclávia direita e após solicitou uma radiografia de tórax, sendo diagnosticado um
pneumotórax à D.
Sobre este caso, a equipe decidiu por vários procedimentos, sendo que o fisioterapeuta ficou
responsável do ajuste do ventilador mecânico. Considerando o quadro qual seria a conduta
correta a ser adotada para regulagem do ventilador mecânico?
A) Aumentar a PEEP.
B) Aumentar a Pressão.
C) Abaixar a PEEP.
D) Abaixar a FiO2.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Ainda de acordo com o caso acima (citado na questão 20), com relação ao pneumotórax, a
provável causa pode ser por:
A) Excesso de volume na PVC.
B) Excesso de medicação.
C) Iatrogênico, durante o acesso da PVC.
D) Volume corrente inadequado para o paciente.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
O Brasil é referência mundial quando o assunto é Cirurgia Cardiovascular e o Fisioterapeuta
tem um papel fundamental tanto no Pré quanto no Pós-operatório da mesma. Assinale a
alternativa INCORRETA em relação a este procedimento:
A) A dor não controlada no pós-operatório de CC é um dos responsáveis pela hipoventilação dos
pulmões, podendo levar à atelectasia de bases pulmonares.
B) Na cirurgia de troca de válvula não há a necessidade de uso de Circulação Extra Corpórea (CEC).
C) O dreno de tórax mediastinal é o sistema de drenagem mais comum nesta cirurgia.
D) A tosse é um mecanismo fisiológico de limpeza dos pulmões que se bem orientado o paciente
consegue fazê-lo de forma ativa sem tanta dor.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Paciente M.C.E do sexo feminino, técnica de enfermagem, 54 anos de idade, 1.60m, 120kg,
hipertensa e roncadora crônica, foi admitida no pronto atendimento de um hospital
apresentando confusão mental e sonolência importante sem história de doença pulmonar
prévia. Chega à UTI ventilando espontaneamente, sonolenta, ainda confusa e desorientada.
Após adaptada ao cateter óculo nasal com 2L/min, encontra-se eupneica, com saturação
periférica de oxigênio SpO2: 98%, por vezes hipoventilando, com episódios breves de apneia
quando dorme. Não utiliza droga vasoativa, pressão arterial 180/120 mmHg e frequência
cardíaca 118 bpm. Evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e apneias frequentes.
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Foi sedada, intubada e adaptada à prótese ventilatória. Dois dias depois, já sem sedação e
respondendo aos comandos, foi efetuado o desmame ventilatório e a extubação. Novamente,
apresentou rebaixamento do sensório e necessidade de VM. Apresentou ainda, episódios
recorrentes de fibrilação atrial. Exames de imagem como ressonância nuclear magnética
(RNM) de crânio, ângio-RNM, ecocardiograma com Doppler de carótidas e cateterismo
cardíaco normais. Após 36 dias de internação hospitalar, foi encaminhada ao Laboratório do
Sono, onde o médico, após anamnese sugestiva de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS),
solicitou uma polissonografia. A paciente foi orientada a procurar um fisioterapeuta
respiratório, com experiência em distúrbios respiratórios do sono. A polissonografia
mostrou índice de apneia/hipopneia moderada (26.1 eventos/hora), com 140 apneias
obstrutivas, 01 apneias mistas, 03 apneias centrais e 41 hipopneias, apresentando SpO2
mínima: 82%, 120 microdespertares, tempo máximo em apneia/hipopneia de 32 segundos e
fragmentação do sono com 4.3% de sono REM e 21.4% de NREM3. Na sua avaliação, o
fisioterapeuta observou cansaço aparente, pescoço curto com circunferência de 47 cm,
abdômen globoso e ouviu queixas de irritabilidade, ocorrência de pesadelos, déficit de
memória, dor de cabeça matinal (que alivia até o final da manhã), dores nas pernas no final
do dia, noctúria (vai ao banheiro para urinar mais de três vezes à noite), cansaço diurno e
falta de ar. É sedentária, nega diabetes, tem o costume de dormir entre 23/23:30 horas e
acordar às 4 horas e 30 minutos com despertador para trabalhar. Com relação as recidivas
de rebaixamento de sensório na UTI, a provável causa se dá a partir de:
A) AVEi.
B) Hipoxemia pela Apneia do Sono.
C) Hipercapnia pela Apneia do Sono.
D) Sedativos.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
As amputações de membro inferior correspondem a uma lesão cada vez mais incidente nas
clínicas de fisioterapia, sendo o fisioterapeuta o profissional responsável pela restituição de
equilíbrio, coordenação e força muscular para que o paciente possa retomar suas atividades
da vida diária com o mínimo de gasto energético e funcionalidade máxima possível. Uma das
complicações mais comuns a este tipo de pacientes é a dor fantasma, a qual se indica qual
dos procedimentos abaixo?
A) Alongamento.
B) Posicionamento.
C) Dissensibilização.
D) Fortalecimento.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Escolha a alternativa que apresenta os músculos do manguito rotador do ombro, seguidos
por fim de um músculo que atua na ação de depressão da cabeça umeral:
A) Deltóide, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo maior, trapézio fibras superiores.
B) Deltóide, supraespinhoso, redondo maior, subescapular, trapézio fibras médias.
C) Supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular, redondo menor, bíceps braquial.
D) Supraespinhoso, redondo menor, supraescapular, infraespinhoso, redondo maior.
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QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Escolha a alternativa CORRETA envolvendo o segmento lombar:
A) Roland Morris e Owestry Low Back Pain Disability Questionnaire são ferramentas validadas
indicadas para avaliação da incapacidade relacionada à coluna lombar.
B) A presença de hérnia de disco lombar caracteriza a lombalgia como inespecífica.
C) A presença de hérnia de disco lombar caracteriza a lombalgia como inespecífica.
D) Entre as lombalgias crônicas há maior frequência de casos na população em geral das com
causas específicas
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Analise e escolha a alternativa CORRETA:
A) Na reabilitação de pacientes com Síndrome Dolorosa Miofascial envolvendo o músculo trapézio
superior, numa abordagem associando terapia manual e cinesioterapia, o alongamento específico
deste músculo envolve a inclinação lateral da cabeça para o lado contralateral, extensão da cabeça
e rotação da cabeça para o lado contralateral.
B) Na reabilitação de pacientes com Síndrome Dolorosa Miofascial envolvendo o músculo trapézio
superior, numa abordagem associando terapia manual e cinesioterapia, o alongamento específico
deste músculo envolve a inclinação lateral da cabeça para o mesmo lado, extensão da cabeça e
rotação da cabeça para o lado contralateral.
C) Na reabilitação de pacientes com Síndrome Dolorosa Miofascial envolvendo o músculo trapézio
superior, numa abordagem associando terapia manual e cinesioterapia, o alongamento específico
deste músculo envolve a inclinação lateral da cabeça para o mesmo lado, flexão da cabeça e
rotação da cabeça para o mesmo lado.
D) Na reabilitação de pacientes com Síndrome Dolorosa Miofascial envolvendo o músculo trapézio
superior, numa abordagem associando terapia manual e cinesioterapia, o alongamento específico
deste músculo envolve a inclinação lateral da cabeça para o lado contralateral, flexão da cabeça e
rotação da cabeça para o mesmo lado.

QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Analise e escolha a alternativa CORRETA em relação ao manejo de pacientes com
Osteoartrite:
A) Na Osteoartrite a realização eventual de exercícios autoconduzidos conta com forte indicação
envolvendo programas de exercícios com modalidades específicas independentemente das
preferências dos pacientes.
B) Na Osteoartrite a realização regular de exercícios supervisionados conta com forte indicação
envolvendo programas de exercícios com modalidades que levem em consideração as preferências
dos pacientes.
C) Na Osteoartrite a realização eventual de exercícios supervisionados conta com forte indicação
envolvendo programas de exercícios com modalidades específicas independentemente das
preferências dos pacientes
D) Na Osteoartrite a realização de exercícios supervisionados conta com fraca indicação
envolvendo programas de exercícios com modalidades que levem em consideração as preferências
dos pacientes.
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QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Marque a alternativa CORRETA. O quadro clínico de um paciente com AVC em hemisfério
cerebral direito, fase crônica, com paralisia facial central é de:
A) Comprometimento em hemicorpo esquerdo apresentando hipertonia de característica elástica,
hiperreflexia, Sinal de Babinski, postura de Wernicke-mann e comprometimento do quadrante
superior e inferior da hemiface esquerda.
B) Comprometimento em hemicorpo esquerdo apresentando hipertonia de característica plástica,
hiperreflexia, Sinal de Babinski, postura de Wernicke-mann e comprometimento do quadrante
inferior da hemiface esquerda.
C) Comprometimento em hemicorpo esquerdo apresentando hipertonia de característica plástica,
hiporreflexia, Sinal de Babinski, postura de Wernicke-mann e comprometimento do quadrante
inferior da hemiface esquerda.
D) Comprometimento em hemicorpo esquerdo apresentando hipertonia de característica elástica,
hiperreflexia, Sinal de Babinski, postura de Wernicke-mann e comprometimento do quadrante
inferior da hemiface esquerda.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
A Síndrome de Down é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um atraso no
desenvolvimento motor e intelectual. As pessoas com esta síndrome apresentam:
A) hipotonia axial, frouxidão ligamentar generalizada e aumento da movimentação articular.
B) frouxidão ligamentar generalizada, associada à hipertonia fisiológica e aumento exacerbado da
movimentação articular.
C) hipotonia axial e apendicular, frouxidão ligamentar generalizada, com aumento exacerbado da
movimentação articular.
D) hipotonia apendicular, frouxidão ligamentar generalizada, com aumento exacerbado da
movimentação articular.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Marque a alternativa CORRETA. O paciente com doença de Parkinson apresenta
características clínicas bem específicas, dentre elas:
A) Hipertonia com característica plástica, marcha festinante, alteração postural, bradicinesia.
B) Hipertonia com característica elástica, marcha festinante, alteração postural, bradicinesia.
C) Hipertonia com característica plástica, marcha ceifante, alteração postural, bradicinesia.
D) Hipertonia com característica elástica, marcha escarvante, alteração postural, bradicinesia.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Marque a alternativa CORRETA. Com relação à paralisia cerebral, há diferentes tipos,
conforme a área do sistema nervoso central que sofreu a lesão. Na paralisia cerebral do tipo
atáxica e na paralisia cerebral do tipo discinética, as áreas do sistema nervoso central
lesionadas são respectivamente em:
A) Córtex motor e Núcleos da Base.
B) Cerebelo e Núcleos da Base.
C) Núcleos da Base e Cerebelo.
D) Cerebelo e Córtex Motor.
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A crioterapia é uma técnica amplamente utilizada pelos fisioterapeutas que usa o frio como
recurso terapêutico. Considerando seus efeitos fisiológicos analise as questões e marque a
alternativa CORRETA:
A) A crioterapia tem como objetivo a analgesia e aumento do fluxo sanguíneo.
B) Aumenta o metabolismo basal, proporcionando melhora do processo inflamatório agudo.
C) As temperaturas indicadas para o uso da crioterapia ficam entre 0 e -5 graus.
D) A crioterapia é indicada como um recurso que vai diminuir os efeitos exacerbados da fase aguda
auxiliando a progressão para a fase crônica.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Em relação a corrente Interferencial, assinale a alternativa CORRETA:
A) Caracteriza-se como uma corrente elétrica alternada, de média frequência e despolarizada.
B) A “frequência de amplitude modulada" (AMF), na corrente interferencial, corresponde a somatória
das duas correntes originais.
C) Utilizamos uma AMF alta para tratamento de dores crônicas.
D) Para dores agudas utilizamos uma AMF baixa por ser mais confortável.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
A realização de estágios curriculares é uma etapa de suma importância para a formação
profissional em qualquer área, tanto na modalidade obrigatória, a qual compreende
atividades de estágio que fazem parte da grade curricular, sendo necessário o seu
cumprimento para que seja possível a conclusão do curso, como também a modalidade não
obrigatória, na qual o estudante pode optar se deseja fazer ou não. Buscando normatizar a
modalidade de estágios curriculares não obrigatórios, o Coffito publicou a Resolução
432/2013. Considerando o que está expresso na referida resolução, considere as assertivas
abaixo:
I. Para a realização do estágio curricular não obrigatório, o estudante deverá estar cursando, no
mínimo, o penúltimo ano do curso.
II. A carga horária máxima de estágio poderá atingir 40 horas semanais.
III. Os estabelecimentos que oferecem esta modalidade de estágio devem firmar termo de
compromisso entre a unidade a concedente, o acadêmico e a instituição de ensino superior.
IV. É opcional a presença de um profissional fisioterapeuta no local de estágio durante a realização
das atividades.
V. A presença de estagiários nos serviços de Fisioterapia não modifica os parâmetros
assistenciais dos profissionais lotados no referido serviço.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.
C) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 36 (Valor: 1)
A Resolução Coffito 424/2013 estabelece o Código de Ética do Fisioterapeuta, a qual tem
como objetivo normatizar a atuação para que os serviços sejam prestados com eficiência e
probidade, assegurando o prestígio da profissão. De acordo com a referida Resolução, é
proibido ao Fisioterapeuta:
A) Dar consulta ou prescrever tratamento de forma não presencial, salvo em casos regulamentados
pelo Coffito.
B) Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização de consulta, exceto em caso de indubitável
urgência.
C) Inserir em anúncio ou divulgação profissional nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia ou
qualquer referência que possibilite a identificação do cliente/paciente/usuário.
D) Utilizar imagens de pacientes em comunicações e eventos de cunho acadêmico, mesmo com
autorização formal prévia próprio cliente ou seu responsável legal.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
A Resolução Coffito 414/2012 dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo
fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte. De acordo com o que está expresso nesta
resolução, assinale a alternativa CORRETA.
A) Esta resolução estabelece as informações que devem, minimamente, constar nos registros em
prontuários.
B) Segundo esta resolução, o fisioterapeuta é isento da obrigatoriedade do estabelecimento do
diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos.
C) O fisioterapeuta deve manter sigilo das informações contidas no prontuário, não permitindo o
acesso por pessoas estranhas à equipe de saúde, inclusive o próprio paciente ou seus responsáveis
legais.
D) O período de guarda do prontuário deve ser de no mínimo dois anos a contar do primeiro registro.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Os parâmetros assistenciais se referem à relação entre a jornada de trabalho e o número de
atendimentos fisioterapêuticos que devem ser realizados em um intervalo de seis horas,
buscando garantir a dignidade profissional e a segurança no tratamento. A Resolução Coffito
444/2014 estabelece que os atendimentos em grupo são possíveis nos atendimentos onde
se utiliza o método Pilates. Considere as assertivas abaixo:
I. Os grupos não ultrapassem o quantitativo de seis pacientes.
II. Podem participar do grupo pacientes com diversas características clínicas, desde que estejam
com o quadro estabilizado.
III. É permitido um atendimento em grupo por hora.
IV. Nos casos de atendimento em grupo, não é necessária a avaliação fisioterapêutica.
De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Para o Ministério da Saúde (2019), o Sistema Único de Saúde – SUS é um dos maiores e mais
complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento
para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até procedimentos mais
complexos, como o transplante de órgãos. Portanto, são considerados como princípios do
SUS:
A) universalidade, diversidade e legalidade
B) igualdade, legalidade e universalidade.
C) universalidade, igualdade e equidade.
D) equidade, universalidade e legalidade.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
A Lei de Paschal (CAMPION 2000) afirma que a pressão hidrostática é igual em profundidade
constante. Dessa forma, podemos afirmar como verdadeiras as alternativas abaixo, EXCETO:
A) Durante o repouso o fluído exercerá uma pressão em todas as superfícies do corpo submerso.
B) Uma profundidade maior tem consequentemente uma pressão maior que pode ser usada para a
redução de edemas.
C) A pressão hidrostática pode ser útil na atenuação de movimentos espasmódicos e no aumento
da coordenação quando os exercícios forem realizados abaixo da superfície.
D) Para um corpo submerso a pressão diminui com a profundidade e conforme a densidade do
fluido.
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