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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

FISIOTERAPEUTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque 
o número correspondente na Folha de Respostas. 

 
 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 
 

Nas sociedades capitalistas, o objetivo da produção não está diretamente relacionado a 1 

valores de uso como tais: é particularmente um meio para nova produção e venda de 2 

mercadorias. Isto é, não se produz pensando na necessidade real das pessoas; produz-se porque 3 

esse é o negócio do produtor, é seu meio de obter e de acumular capital. Daí que as mercadorias 4 

sofrem frequentes transformações, modificações, de modo a serem apresentadas como algo 5 

sempre novo e, particularmente, como algo imprescindível para nossas vidas. Mas talvez nunca, 6 

na história do capitalismo, a aparência das mercadorias, inclusive a de massa, tenha sido tão 7 

importante e valorizada como nas últimas décadas, quando o capitalismo assume seu caráter 8 

mais perdulário. [...] Se a produção visa fomentar o ciclo produtivo, entende-se que, a cada dia, 9 

são criadas, artificialmente, novas necessidades, forjando em nós desejos inúteis e 10 

comportamentos artificiais, que nos levam, como insetos, à armadilha. A produção cria, assim, 11 

não só um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto; cria o objeto, a maneira e 12 

o motivo do consumo. 13 

[...] Há que salientar, entretanto, que as necessidades   humanas   são   historicamente 14 

determinadas, o que significa dizer que aquilo que era considerado luxo em épocas anteriores, 15 

hoje, pode ter se tornado uma necessidade real em nossa vida, dada a complexidade maior ou 16 

menor de nossas atividades e interesses.[...]  A criação artificial de necessidades, portanto, opera 17 

a partir de um determinado limite entre a valorização e a coisificação. Por isso é possível dizer 18 

que no consumo a pessoa se interpreta, ao mesmo tempo em que evidencia seu lado insatisfeito: 19 

consumo, logo sou! Essa é a promessa feita pela ideologia do capital mercantil, mas que jamais 20 

poderá ser satisfeita, na medida em que a satisfação de uma necessidade artificial dá lugar a outra 21 

ainda mais artificial. A pista — se é que há alguma —, para distinguir necessidade natural da 22 

artificial, é nos questionarmos sobre se a obtenção e utilização de determinado objeto, a adoção 23 

de determinada marca, do novo modelo, entre outros fatores, favorece nosso desenvolvimento, 24 

refina nossos sentidos, nossa sensibilidade ou se acentua nossa coisificação. O objeto nos serve 25 

ou nos consome? 26 

27 

28 
CABRAL, Fátima. Consumir ou ser consumido? Sociologia: ciência & vida. São Paulo: Escala, ano I, n. 4,'p. 70-71, mar. 

2015. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

01) Constitui um ponto de vista do autor expresso 

no texto: 

 

(A) O ato de comprar sem necessidade, numa 

sociedade capitalista, faz parte de uma cultura 

em declínio. 

(B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo 

produtivo do mercado, torna ilusório o 

atingimento da felicidade prometida pela 

sociedade mercantil. 

(C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a 

satisfação duradoura e significativa do cidadão 

consumidor. 

(D) O poder de criar necessidades de uso de 

novos produtos, próprio da sociedade de 

consumo, faz o consumidor racionalizar as 

suas opções de compra. 

 

02) A ideia contida em "Isto é, não se produz 

pensando na necessidade real das pessoas; 

produz-se porque esse é o negócio do 

produtor, é seu meio de obter e de acumular 

capital." (L.3/4), contextualizada, está 

parafraseada, em palavras de forma 

simplificada, na alternativa 

 

(A) A sociedade capitalista cria uma maior 

abundância de mercadorias para satisfazer às 

necessidades reais dos cidadãos, e isso tende 

a promover uma transformação positiva da 

realidade social contemporânea. 

(B) Os meios de produção, nas sociedades 

capitalistas, estão baseados na acumulação e 

no armazenamento de mercadorias para 

atender à satisfação do detentor do capital e à 

do consumidor dos produtos. 

(C) A produção de bens de consumo atende ao 

desejo de uso de novos produtos, criados pelo 

modelo de produção em série, com o objetivo 

de satisfazer a necessidades vitais do 

consumidor e remunerar o produtor. 

(D) O sistema de produção, ao criar novas 

mercadorias para satisfazer a novas 

necessidades fomentadas pelo mercado, 

assegura o aumento do capital para os seus 

donos. 

 

 

 

 

 

 

03) No texto, o trecho que sintetiza a construção 

da identidade do ser humano, produto do 

pensamento capitalista, é o que se encontra 

na alternativa 

 

(A) "produz-se porque esse é o negócio do 

produtor" (L.3/4). 

(B) "a cada dia, são criadas, artificialmente, novas 

necessidades" (L.9/10). 

(C) "consumo, logo sou!" (L.20). 

(D) "que as necessidades humanas são 

historicamente determinadas" (L.14/15). 

 

04) No texto, o autor antecipa a ideia explícita no 

fragmento "ou se acentua a nossa 

coisificação." (L.25) em: 

 

(A) "Daí que as mercadorias sofrem frequentes 

transformações" (L.4/5). 

(B) "como algo imprescindível para nossas vidas." 

(L.6). 

(C) "que nos levam; como insetos, à armadilha." 

(L.11). 

(D) "cria o objeto, a maneira e o motivo do 

consumo." (L.12/13). 

 

05) Depreende-se do questionamento conclusivo 

do autor — "O objeto nos serve ou nos 

consome?" (L.25/26), no contexto em foco, 

que as necessidades humanas 

 

(A) são consideradas reais quando são vitais para 

todos os seres humanos, em todas as épocas. 

(B) estão sujeitas a adaptações criadas pelo 

sistema capitalista, que, muitas vezes, 

consegue transformar necessidade artificial 

em necessidade natural, a depender do 

espaço histórico-cultural. 

(C) coíbem a liberdade de escolha do consumidor 

e, por isso, diminuem o consumo do que é 

supérfluo. 

(D) têm comprovado que o homem é um ser 

metafísico e, portanto, não está sujeito a 

condicionamentos históricos. 

 

06) Em outras palavras, com a frase final do 

texto, o enunciador quer saber, 

respectivamente, se o objeto 
 

(A) é vital para as pessoas ou as coisifica. 

(B) anula as pessoas ou as plenifica. 

(C) utiliza  as  pessoas ou lhes é supérfluo. 

(D) massifica as pessoas ou as individualiza. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

07) As expressões "Daí que" (L.4) e "de modo a" 

(L.5) denotam, respectivamente, 

 

(A) concessão e modo. 

(B) modo e comparação. 

(C) explicação e conclusão. 

(D) explicação e finalidade. 

 

08) No primeiro parágrafo, o termo "perdulário", 

no fragmento "quando o capitalismo 

assume o seu caráter mais perdulário" 

(L.8/9), significa 

 

(A) lúcido.  

(B) lúdico.  

(C) pródigo. 

(D) inovador. 

 

09) "Mas talvez nunca, na história do 

capitalismo, a aparência das 

mercadorias, inclusive a de massa, tenha 

sido tão importante e valorizada como 

nas últimas décadas, quando o 

capitalismo assume seu caráter mais 

perdulário." (L.6/9) 

 

A afirmação correta sobre o período em evidência 

é a 

 

(A) O articulador "Mas" introduz uma ressalva no 

fragmento que nega o antes enunciado. 

(B) O advérbio "talvez", articulado com o advérbio 

"nunca", revela o grau de certeza de 

comprometimento do enunciador com relação 

ao enunciado na frase. 

(C) As formas verbais que aparecem no contexto 

da frase exprimem perspectivas de mudança 

em relação ao tema discutido. 

(D) O elemento linguístico "a", nas duas 

ocorrências, é determinante do substantivo 

"mercadorias". 

 

Possui o mesmo valor sintático de “do produtor” 

(L.4) o termo ou expressão da alternativa: 

 

(A) “do consumo” (L.13) 

(B) “de mercadorias.” (L.2/3). 

(C) “de necessidades” (L.17). 

(D) “de determinado” (L.23) 

 

 

 

10) Sobre a frase “...se é que há alguma” (L.22) 

pode -se afirmar: 

 

(A) A partícula “se” funciona como apassivadora. 

(B) O vocábulo “alguma” não permite flexão de 

número. 

(C) A expressão “...é que” tem valor apenas de 

realce, sem valor sintático. 

(D) A forma verbal “há” flexiona-se no plural se o 

vocábulo “alguma” for para o plural. 

 

11)   

 

“..entende-se que, a cada dia, são criadas, 

artificialmente, novas necessidades,” 

(L.9/10) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

(A) É formado por orações coordenadas.  

(B) O vocábulo “que” morfologicamente é 

pronome relativo. 

(C) A segunda oração é principal em relação à 

primeira. 

(D) A segunda oração tem valor subjetivo. 

 

12) Analise as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que no consumo a pessoa se 

interpreta,”. (L.19) 

II. “...que era considerado luxo em épocas 

anteriores.”. (L.15) 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) São estruturalmente iguais. 

(C) Equivalem a um substantivo. 

(D) Estabelecem diferentes relações com a oração 

que antecede a cada uma. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

RESPONDA ÀS QUESTÕES 14 A 15 A PARTIR 

DA LEITURA DE SEUS  ENUNCIADOS. 

 

13)   

 

 
 

ITAÚ, feito para sua empresa. Reprodução parcial 

da propaganda. 

 

Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as 

falsas (F). 

 

 

No texto,  

 

(   ) o vocábulo "salto" conota progresso.  

(   ) os termos "negócio" e "empresa" adquirem 

diferentes significados: o primeiro refere-se a 

ações geradoras de lucro e o segundo 

evidencia o espaço materializado.  

(   ) a   expressão   "um   pulinho"   evidencia   a   

ideia   de proximidade.  

(  ) os vocábulos "grande" e "pulinho" são 

qualificadores, respectivamente, de "salto" e 

"empresa". 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) F-F-V-V 

(B) V-V-V-F  

(C) V-F-V-F 

(D) V-F-V-V 

 

14) Atente para o quadrinho a seguir: 

 

 

JEAN. Encomenda. Folha de S. Paulo, São Paulo,. Opinião. 

Marque V ou F conforme sejam as afirmações 

verdadeiras ou falsas. 

 

(   )  Os dois quadros evidenciam ações 

contrastantes, ainda que com o mesmo título.  

(  ) O uso dos vocábulos "um" e "uma", no 

primeiro quadro, articulados com os signos 

não-verbais, sugere obras ainda não 

concretizadas.  

(  )  O uso dos determinantes "o" e "a", no 

segundo quadro, confere imprecisão ao que é 

encomendado.  

(   ) A forma verbal "quero", no contexto do 

segundo quadro, traduz um ato volitivo 

ancorado no poder econômico.  

(  )  O tipo de receptores da "encomenda", no 

segundo quadro, evidencia um meio ilícito de 

aquisição de obra de arte. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) V-F-V-F-V      

(B) V-V-F-F-V  

(C) V-V-F-V-V 

(D) V-V-V-F-F 

 

 

15) Com relação a colocação pronominal, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando se trata de comida, ele é um “expert”. 

(B) De modo algum me afastarei daqui. 

(C) Sempre me dediquei aos estudos. 

(D) Me senti envergonhada e traída. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação a 

Vulnerabilidade: 

 

I- Vulnerabilidade é definida como uma falha no 

projeto, implementação ou configuração de 

um software ou sistema operacional que, 

quando explorado por um atacante, resultada 

na violação da segurança de um computador. 

II- Existem casos onde um software ou sistema 

operacional pode conter uma vulnerabilidade 

que permite sua exploração remota, ou  seja, 

através da rede. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) A opção Propriedades do Internet Explorer 

11 está localizado na guia: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Exibir. 

(C) Ferramentas. 

(D) Editar. 

 

18) O uso da assinatura digital utiliza uma chave 

pública de quem envia para sua garantia. A 

propriedade adicional no uso da assinatura 

digital é: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Irrefutabilidade. 

(C) Integridade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) A opção SmartArt do MS Word 2010 está 

localizado na guia: 

 

(A) Página Inicial. 

(B) Layout de Página. 

(C) Inserir. 

(D) Referências. 

 

20) No MS Excel 2010 ao salvar uma planilha, o 

tipo de arquivo padrão é: 

 

(A) .XLS 

(B) .XLSX 

(C) .XSL 

(D) .XSLX 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 

21)  O objetivo da Fisioterapia Respiratória não se 

restringe apenas ao tratamento, englobando 
também a prevenção às doenças respiratórias. 
Sobre isso todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 

 
(A) Considerando-se que durante a fisioterapia 

respiratória são deslocadas secreções da 

periferia do pulmão para regiões mais 
centrais, pode-se afirmar quanto à ausculta 
pulmonar que ocorrerá diminuição dos 
estertores e aumento dos roncos. 

(B) Quanto aos mecanismos das técnicas de 
remoção de secreção pulmonar, é possível 

afirmar que a expiração forçada partindo de 

baixos volumes desloca os pontos de igual 
pressão para periferia podendo favorecer a 
remoção de secreções de pequenas vias 
aéreas; 

(C) Os exercícios propõem a melhora na condição 
respiratória do paciente a partir da 

mobilização dos músculos ventilatórios que 
compõem seu sistema respiratório. 

(D) O ciclo ativo da respiração é uma técnica de 
expansão pulmonar. 
 

22) A ventilação mecânica é o método de 
substituição da ventilação normal. Assim se 

um paciente for mantido em ventilação 
mecânica controlada sob hiperventilação por 3 
dias, sua gasometria correspondente será: 

 
(A) Acidose metabólica compensada 
(B) Alcalose respiratória compensada 
(C) Alcalose metabólica compensada 

(D) Acidose respiratória sem compensação 
metabólica. 
 

23) A Eletroterapia consiste no uso de correntes 
elétricas dentro da terapêutica. Sobre ela 
todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) Seu uso sobre locais com processos 
infecciosos pode favorecer disseminação 
hematogênica. 

(B) A aplicação de eletrodos sobre gônadas, 
mucosas ou implantes metálicos é 

contraindicada. 
(C) No pós-operatório, no período de reparação 

musculotendínea, o uso da corrente elétrica 
ultrapassando o limiar motor favorece o 
processo de cicatrização. 

(D) Pacientes com disritmia cardíaca ou em uso 
de marca-passo não devem ser submetidos ao 

uso de eletroterapia. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

24) Das alternativas abaixo uma contém um 

recurso fisioterapêuticos que possivelmente 

não é utilizado no reumatismo de tecidos 

moles (não articular): 

 

(A) Diatermia de onda curta 

(B) Injeção intrasinovial de esteroides 

(C) Fricções profundas 

(D) Cinesioterapia 

 

25) Termoterapia é todo processo que usa a 

mudança de temperatura dos tecidos do corpo 

para realizar algum tratamento, seja estético 

ou terapêutico. Das afirmações abaixo sobre a 

Termoterapia assinale a alternativa CORRETA 

 

(A) A diatermia por micro-ondas é uma radiação 

eletromagnética em que os tecidos aquosos 

absorvem menos energia que os tecidos 

secos. 

(B) As micro-ondas podem penetrar até 6 cm de 

profundidade. 

(C) O ultrassom penetra nos tecidos através de 

vibração mecânica e pode transformar energia 

cinética em calor. 

(D) O ultrassom pode penetrar até 7 cm de 

profundidade. 

 

26) Quanto à intervenção fisioterapêutica no 

paciente amputado de membros inferiores, 

não é objetivo da fase pré-protética: 

 

(A) Manutenção da amplitude de movimento 

(B) Manutenção da força da musculatura residual 

(C) Cicatrização da incisão cirúrgica 

(D) Trabalhar equilíbrio e coordenação 

 

27) A ventilação mecânica (VM) se faz através da 

utilização de aparelhos que, 

intermitentemente, insuflam as vias 

respiratórias com volumes de ar. Assim em 

qual nível neurológico de lesão medular 

completa é necessário o uso de ventilação 

mecânica? 

 

(A) Acima de C4 

(B) Acima de C7 

(C) Acima de T1 

(D) Abaixo de T1. 

 

28) De acordo com o art. 8º do Código de Ética do 

profissional de fisioterapia e terapia 
ocupacional, NÃO é proibido ao profissional, 
nas respectivas áreas de atuação, 
recomendar, prescrever e executar 
tratamento ou nele colaborar, quando o 
mesmo for: 
 

(A) Realizado em caráter experimental. 
(B) Proibido por lei ou pela ética profissional. 
(C) Atentatório à moral ou à saúde do cliente. 
(D) Praticado sem o consentimento do cliente ou 

de seu representante legal ou responsável, 
quando se tratar de menor ou incapaz. 

 
29) Em pós-operatório imediato não complicado 

de cirurgia cardíaca, deve ser a prioridade do 
fisioterapeuta: 
 

(A) Remoção de secreções. 
(B) Mobilização articular. 
(C) Extubação precoce. 
(D) Evitar edemas em extremidades. 
 

30) Cinesioterapia é um termo que se refere às 
técnicas terapêuticas que ajudam a pessoa a 
recuperar o movimento normal de 
determinadas partes do seu corpo. Assim a 
inibição de reflexos exaltados, durante a 
cinesioterapia no paciente hemiplégico, utiliza 
processos terapêuticos que provocam 

relaxamento por meio de todas as técnicas 
abaixo, EXCETO. 
 

(A) Estiramentos leves e prolongados das 

articulações com músculos espásticos  
(B) Crioterapia e estimulação do músculo agonista 

ao músculo espástico. 
(C)  Termoterapia leve  
(D) Estimulação do músculo antagonista ao 

músculo espástico  
 

31) Quando sofremos uma lesão ou estamos com 
algum problema muscular, o médico pode 
sugerir o acompanhamento de um 
fisioterapeuta para complementar a ação de 
medicamentos e acelerar a recuperação. 
Todas as afirmações abaixo sobre as 
atividades executadas pelo fisioterapeuta 

estão corretas, EXCETO. 
 

(A) É atividade privativa de o fisioterapeuta 
executar métodos com a finalidade de 
restaurar a capacidade física do paciente. 

(B) É atividade privativa de o fisioterapeuta 
executar técnicas fisioterápicas com a 
finalidade de desenvolver a capacidade física 

do paciente. 
(C) Não é atividade privativa de o fisioterapeuta 

executar métodos com a finalidade de 
conservar a capacidade física do paciente. 

(D) É atividade privativa de o fisioterapeuta 
executar técnicas com a finalidade de 
restaurar a capacidade física do paciente. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

32) Na atenção domiciliar, um dos focos principais 

de atuação do fisioterapeuta, no caso do idoso 
independente, porém vulnerável, é: 
 

(A) O treino de marcha, equilíbrio, força e 
resistência muscular. 

(B) A prevenção da imobilidade e suas 
consequências. 

(C) A priorização da condição respiratória. 
(D) A adequação ambiental, favorecendo a 

prestação de ajuda. 
 

33) Massoterapia é a aplicação de técnicas de 
massagem para finalidade terapêutica, anti-

estresse, relaxamento, estética e esportiva. O 
recurso de massoterapia é contraindicado no 
caso de: 
 

(A) Músculos desnervados, obesidade. 

(B) Feridas abertas e tromboflebite. 
(C) Hiposensibilidade e dor. 

(D) Falta de circulação periférica e geral. 
 

34) Nas amputações do tipo Syme, ocorre: 
 

(A) Desarticulação do tornozelo. 
(B) Desarticulação do quadril. 
(C) Desarticulação carpometacarpal. 

(D) Desarticulação do joelho 
 

35) Hidroterapia ou Fisioterapia Aquática é uma 
atividade terapêutica que consiste em utilizar 
os recursos de uma piscina preparada 
especificamente para este fim com medidas, 

profundidade, temperatura, ambiente externo 
e um profissional especializado na atividade, 

um fisioterapeuta. O princípio físico que 
auxilia o movimento no tratamento de 
hidroterapia é: 
 

(A) Pressão hidrostática 

(B) Força frontal 
(C) Turbulência 
(D) Empuxo 

 
36) O câncer de mama, como o próprio nome diz, 

afeta as mamas, que são glândulas formadas 
por lobos, que se dividem em estruturas 

menores chamadas lóbulos e ductos 
mamários. É o tumor maligno mais comum 
em mulheres e o que mais leva as brasileiras 
à morte. Assim na reabilitação de pacientes 
com câncer de mama, a amplitude articular de 

flexão e abdução do ombro, recomendada 

entre o 1.º e o 4.º dia após a cirurgia, é de: 
 

(A) 10º a 35º. 
(B) 40º a 45º. 
(C) 50º a 55º. 
(D) 60º a 70º. 

 

 
 
 

37) São contraindicações ao uso de estimulação 

elétrica neuromuscular: 

 

(A) Espasticidade e hipersensibilidade. 

(B) Úlcera de pressão e atrofia muscular. 

(C) Abdômen gravídico e seio carótido. 

(D) Doenças circulatórias e hipersensibilidade. 

 

38) A eletroterapia em suas diversas modalidades 

é largamente utilizada pelos fisioterapeutas no 

tratamento de vários distúrbios. Acerca dos 

fundamentos da eletroterapia, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

(A) À medida que a frequência da corrente 

alternada diminui, as durações da fase 

aumentam automaticamente. 

(B) As modulações da corrente contínua são feitas 

por meio das variáveis tempo e amplitude. 

(C) Dois pulsos em forma de onda e com 

características similares, mas com formatos 

diferentes, tendem a precipitar efeitos 

fisiológicos e resultados clínicos parecidos. 

(D) A duração do pulso monofásico é determinada 

somando-se a duração das duas fases. 

 

39) A cinesioterapia é a ciência que abrange o 

tratamento dos sistemas 

neuromusculoesquelético e circulatório por 

meio do movimento ou do exercício. Assim 

para um paciente portador de lesão medular 

cujo objetivo funcional é a marcha com 

órteses e bengalas canadenses, o 

fisioterapeuta deve trabalhar, 

prioritariamente, na cinesioterapia: 

 

(A) Quadrado lombar 

(B) Bíceps e peitorais  

(C) Bíceps e extensores do punho 

(D) Tríceps e abaixadores da escápula 

 

40) A indicação terapêutica de uso da técnica de 

fonoforese permite: 

 

(A) Introdução de medicamentos via tópica, 

(B) Por meio de uma corrente elétrica polarizada. 

(C) Por meio de corrente elétrica alternada. 

(D) Por meio de ultrassom terapêutico. 

 

 

 

 

 


