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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO A BAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) Um dos testes mais realizados na avaliação 

neurológica é feito com estímulo feito na 

região plantar do pé. Na presença do Sinal de 

Babinski a resposta encontrada é: 

 

(A) Extensão de todos os artelhos 

(B) Flexão do hálux e extensão dos outros quatro 

artelhos 

(C) Flexão do hálux e adução dos outros quartro 

artelhos 

(D) Extensão do hálux com abdução dos outros 

quatro artelhos 

 

22) No corpo humano estão presentes alguns 

plexos nervosos: cervical, lombar, braquial, 

lombosacro. Assinale a alternativa abaixo que 

tem a resposta correta para composição do 

plexo lombar: 

 

(A) L4-S3 

(B) L2-L5 

(C) L1-L4 

(D) T6-L2 

 

23) Marque a alternativa que traz a associação 

incorreta das síndromes clínicas abaixo: 

 

(A) Sindrome do cone medular : Lesão da medula 

sacra e das raízes lombares dentro do canal 

que geralmente provoca arreflexia intestinal, 

de membros inferiores e da bexiga 

(B) Síndrome do centro medular: Nessa lesão há 

preservação da sensibilidade sacra e maior 

debilidade dos membros superiores que nos 

membros inferiores 

(C) Síndrome de Brown-Sequard: Há perda da 

função motora, da sensibilidade a dor e 

temperatura ipsilateral 

(D) Sindrome da cauda eqüina: Lesão das raízes 

nervosas lombossacras resultando em 

arreflexia de bexiga, intestino e membros 

inferiores  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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24) Quando a função está diminuída o fisioterapeuta 

deve utilizar técnicas para um programa 

apropriado e efetivo até que o cliente aprenda e 

tenha o controle correto da mobilidade obtida. 

Escolha a alternativa que traz a melhor 

sequência para tratamento de ganho e reforço da 

mobilidade funcional: 

 

(A)  I – Aquecer os tecidos II – Relaxar a musculatura 

envolvida III – Alongamento com mobilização 

articular IV – Alongamento passivo dos tecidos 

periarticulares V – Utilização ativa pelo paciente 

ADM resistida e atividades funcionais 

(B) I – Relaxar a musculatura envolvida II – Aquecer 

os tecidos III – Alongamento com mobilização 

articular IV – Alongamento passivo dos tecidos 

periarticulares V – Utilização ativa pelo paciente 

ADM resistida e atividades funcionais 

(C) I – Alongamento com mobilização articular II – 

Relaxar a musculatura envolvida III – Aquecer os 

tecidos IV – Alongamento passivo dos tecidos 

periarticulares V – Utilização ativa pelo paciente 

ADM resistida e atividades funcionais 

(D) I – Aquecer os tecidos II – Alongamento passivo 

dos tecidos periarticulares III – Alongamento 

com mobilização articular IV – Relaxar a 

musculatura envolvida V – Utilização ativa pelo 

paciente ADM resistida e atividades funcionais 

 

25) Muitas patologias causam disfunções de pescoço 

e tronco. No treinamento fundamental dos 

músculos estabilizadores, realizado quando o 

paciente está apto a aprender a ativar os 

músculos já mencionados existem alguns 

exercícios essenciais. Marque a alternativa que 

contem somente os exemplos de exercícios 

fundamentais e não as progressões: 

 

(A) Flexão/extensão alternada de ombros, Borboleta 

Unilateral; 

(B) Deslizamentos Alternados das Pernas, 

Movimentos simultâneos de membros 

superiores; 

(C) Resistência elástica, Levantamento da perna 

estendida bilateral 

(D) Flexão Alternada do Quadril e do Joelho até 90º 

26) Analise cada item exposto abaixo e marque a 
alternativa incorreta: 

 
(A) Existem várias modalidades de manobras de 

desobstrução brônquica. A percussão produz 
uma onda que é transmitida pelas vias aéreas 
e acredita-se que com isso as secreções sejam 
deslocadas e mobilizadas das regiões 
periféricas para as centrais.  

(B) A vibração pode ser associada à compressão 
torácica, que deve ser realizada na direção e 
no mesmo sentido do movimento de 
expansão torácica para que os músculos 
sejam alongados e promovam maior 
ventilação na inspiração subsequente. 

(C) Normalizar a capacidade funcional e a CRF 
costuma ajudar a aumentar a capacidade de 
tosse e a limpeza de secreção. 

(D) Pacientes com quadro de atelectasias 
segmentares, em particular asma, podem se 
beneficiar com emprego de PEP ou CPAP.  

 
27) A Classificação funcional da New York Heart 

Association é instrumento de classificação 
com validade e confiabilidade estabelecida. 
Permite estratificar o grau de limitação 
imposto pela doença cardíaca em relação as 
atividades cotidianas. Marque então a opção 
incorreta: 

 
(A) CLASSE I - paciente com doença cardíaca, 

porém sem limitação da atividade física. 
(B)  CLASSE III - paciente com doença cardíaca 

que apresenta acentuada limitação nas 
atividades físicas sente-se bem no repouso, 
mas pequenos esforços provocam dispnéia  

(C) CLASSE II - paciente com doença cardíaca que 
apresenta alguma limitação da atividade 
física que comumente provoca dispnéia, 
fadiga, palpitação ou angina no peito. 

(D) CLASSE I - paciente com doença cardíaca, 
porém com discreta limitação da atividade 
física. 

 
28) É proibido ao fisioterapeuta: 
 
(A) Recusar seus serviços profissionais a colega 

que deles necessite, ainda que por motivos 
relevantes 

(B) Delegar suas atribuições à pessoa habilitada; 
(C) Pleitear cargo, função ou emprego ocupado 

por colega, atuando em concorrência desleal; 
(D) Concorrer, menos a titulo de solidariedade, 

para que outrem pratique crime, 
contravenção penal ou ato que infrinja 
postulado ético profissional. 
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29) Sobre circulação placentária e fetal marque a 

opção que traz todas as informações corretas: 

 

(A) Durante a gravidez o fluxo sanguíneo reduz 

ligeiramente à medida que o útero aumenta de 

tamanho; 

(B) O CO2 é absorvido pelo sangue fetal enquanto o 

O2 é eliminado pela circulação materna através 

das paredes das vilosidades, de maneira análoga 

à troca de O2 e  CO2 dos pulmões; 

(C) A maior parte do sangue que entra no coração 

pela veia cava inferior segue diretamente para 

átrio esquerdo através do forâmen oval; 

(D) A resistência dos pulmões que estão colapsados 

é bastante alta e a pressão na artéria pulmonar 

discretamente menor que a da aorta. 

 

30)  A locomoção humana normal definida como 

marcha bípede é a translação para frente do 

centro da gravidade do corpo. Sobre as 

atividades nas fases da marcha assinale a 

resposta correta: 

 

(A) A fase de balanço se subdivide em 4 fases: 

aceleração , apoio do calcanhar , balanço médio e 

desaceleração; 

(B)  A fase de apoio tem o pé em contato com o chão 

e consiste em 40% do ciclo da marcha; 

(C) A sustentação dupla tem período bem variável, 

sendo longo na marcha lenta, curto na rápida e 

totalmente ausente na corrida;  

(D)  Os padrões da marcha são irregulares no início 

da vida somente por volta dos 4 (quatro) ou 5 

(cinco) anos as crianças estabelecem um padrão 

regular e rítmico.   

 

31)  No caso de um paciente com os seguintes 

parâmetros: FR alta, PaCO2 acima de 70mmHg, 

Volume Corrente baixo, redução de forma 

progressiva da PI Max espontânea; podemos 

afirmar que a esse paciente o melhor que se pode 

sugerir é: 

 

(A) Ventilação mecânica não invasiva 

imediatamente para tentar resolver; 

(B) Evitar atuação fisioterapeutica; 

(C) Rebaixamento imediato da cabeceira; 

(D) Ventilação mecânica imediata; 

 

32) Em geral, os idosos são excluídos dos 

programas de Reabilitação Cardiovascular 

apesar de conhecidos e atestados 

cientificamente os benefícios obtidos em 

função da melhoria da capacidade funcional. 

Precisamos seguir certas recomendações, 

EXCETO: 

 

(A)  Enfatizar o aprendizado por informações 

relacionadas à sua doença; 

(B) Incluir exercícios que favoreçam o 

autocuidado; 

(C) É importante que o programa de reabilitação 

seja individual e inclua vários grupos 

musculares; 

(D) Os exercícios de resistência devem ser 

executados com cargas baixas e reduzidas 

repetições; 

 

33)  Após analisar as afirmativas abaixo, assinale 

a alternativa que tem a resposta mais correta 

para conduta fisioterapeutica nas situações 

de emergência de paciente com doença 

arterial coronariana:  

 

I - O fisioterapeuta deverá suspender por tempo 

indeterminado qualquer terapêutica; 

II - Interromper o tratamento e encaminhar o 

paciente imediatamente ao médico quando a 

PA estiver alta; 

III - Interromper o tratamento, colocar o paciente 

em repouso caso apresente arritmia e/ou dor 

torácica durante a cinesioterapia. 
 

(A)  F F V 

(B) V F F 

(C) V V V 

(D) F F F 
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34)  No pós- operatório de cirurgia de mama além do 

trauma provocado pelo diagnóstico de câncer e 

receio de metástases a paciente sofre 

imediatamente mudanças na sua imagem 

corporal. A fisioterapia deve agir principalmente 

como profilaxia geral trabalhando 

principalmente pra manutenção da mobilidade e 

restabelecimento da capacidade funcional dos 

MMSS. Qual das alternativas abaixo não está 

relacionado a fase inicial do tratamento pós 

cirurgia de mama? 

 

(A) Drenagem linfática manual 

(B) Exercícios ativos lentos de bombeamento 

(C) Exercícios resistidos de elevação dos ombros 

(D) Mobilização cuidadosa precoce das articulações 

dos ombros 

 

35)  Através dos tempos, a ventilação mecânica teve 

importante influência na diminuição da taxa de 

mortalidade. O fisioterapeuta vem se destacando 

como profissional de essencial particularidade 

da área de terapia intensiva através do 

incremento terapêutico baseado em evidencias 

clínicas e cientificas. Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A restrição e a obstrução são disfunções 

ventilatórias tem seu fundamento através da 

análise de fatores primários de causas 

obstrutivas (ligadas às propriedades resistivas) 

ou restritivas (ligadas às propriedades reativas); 

(B) O índice de oxigenação é quantitativo, parâmetro 

de fácil análise na beira do leito que facilita 

bastante a identificação precoce de dano 

pulmonar do tipo agudo; 

(C) A relação entre PaO2/PAO2 proporciona análise 

superficial do shunt pulmonar. Valores 

superiores a 0,60 são indicativos de troca gasosa 

ineficaz.  

(D) Para o procedimento de desmame ser 

considerado com sucesso, o processo de 

desconexão do suporte ventilatório deverá ser 

realizado em menos de 21 dias sem reconexão à 

ventilação mecânica em pelo menos 48 horas. 

 

 

36)  Paciente internado em unidade de terapia 

intensiva apresenta baixo drive respiratório, 

quadro de instalação de confusão mental e 

febre. Segundo resultado do exame de 

gasometria arterial (pH= 7,52; HCO3= 22; 

PCO2=28; BE=+1) qual distúrbio foi 

verificado? 

 

(A) Acidose respiratória aguda  

(B) Acidose crônica respiratória  

(C) Alcalose respiratória aguda 

(D) Alcalose crônica respiratória  

 
37)  As vibrações sonoras com freqüência acima 

de 20.000Hz são denominadas ultra-sônicas e 
se aplicadas através de um transdutor 
vibratório sobre a pele com fins terapêuticos 
pode produzir diferentes efeitos dependendo 
dos parâmetros utilizados. Analise as 
afirmativas relacionadas a utilização do US e 
marque a alternativa correta: 

 
(A) A onda ultra-sônica longitudinal tendo, 

portanto, direção de propagação igual a 
direção de vibração; 

(B) O US do tipo pulsado está indicado em 
processos agudos que precisam de efeitos 
térmicos; 

(C)  A tixotropia pode ser utilizada nas situações 
pró-fibróticas  evitando calcificação local; 

(D) Na utilização do Método Paravertebral 
Reflexo o gel é colocado na região 
paravertebral sobre a emergência nervosa 
correspondente ao dermátomo. O US pulsado 
é o mais recomendado com potência e tempo 
maior do que se a aplicação fosse direta. 

 
38)  Marque a alternativa que exibe a associação 

incorreta do teste ortopédico com sua 
correspondente disfunção: 

 
(A) Teste de Finkelstein : Se positivo é indicativo 

de tenossinovite estenosante do tendão do 
polegar; 

(B) Teste de Hawkins : Se positivo tem provável 
indicação de disfunção do tendão do supra-
espinhoso; 

(C) Teste de Adson Modificado : Se positivo pode 
indicar contratura dos escalenos e 
compressão da artéria subclávia; 

(D) Teste de Patrick: Se positivo indica contratura 
da banda iliotibial 
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39)  O trabalho de teleatendimento/telemarketing 

tem invadido as cidades e dado muitas 

oportunidades de emprego a população. É 

importante apenas que sejam seguidas as regras 

para realização da atividade laboral de maneira 

segura e responsável. A alternativa correta 

quanto a normas de trabalho dessa atividade é: 

 

(A) As condições de trabalho não precisam 

necessariamente levar em consideração as 

necessidades de pessoas com deficiência; 

(B) As pausas deverão ser concedidas em dois 

períodos de dez minutos contínuos; 

(C) Os monitores devem proporcionar corretos 

ângulos de visão e ser posicionados de forma 

discretamente diagonal ao operador; 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40)  Associe de maneira correta e marque a 

alternativa: 

 

(A) Marcha independente = 8 meses; 

(B) Apoio vertical = 7 meses; 

(C) Dissociação de tronco e membros = 1 mês 

(D) Apoiar-se nos antebraços em decúbito ventral = 

3 meses. 
 

 


