ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

FISIOTERAPEUTA
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

B

D

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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
FISIOTERAPEUTA
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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 RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
1

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade

2

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra

3

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano.

4

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí

5

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um

6

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam

7

usar para evitar engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar

8

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este

9

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os

10

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É

11

uma forma de evitar desastres.

12

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela

13

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos

14

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".

15

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro.

16

(...)

17

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer

18

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas

19

começando.

20
21

(...)
Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos.

22

(...)

23

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão

24

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e

25

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o

26

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota

27

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda.

28

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a

29

história do país pode engarrafar.

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO

CARGO: FISIOTERAPEUTA
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01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto:
A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter
nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente
da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas
disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia
usada
por
policiais
brasileiros
para
evitar
engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando
aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde,
pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem
a observância da ordem.
C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter
conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil —
do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se
mostra como tal em qualquer situação.
D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem
geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos
exemplos de más iniciativas na administração de alguns
setores públicos ou privados.
02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com
V quando a afirmativa for VERDADEIRA.
I.

II.

III.

IV.

( ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros
— além de acostumados a tentar driblar normas
disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo
patamar de igualdade em situações como a de
engarrafamento.
( ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão
"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem
em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na
adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na
tentativa de mostrar competência em quaisquer
situações.
( ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito
mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do
tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de
carro que vão surgindo.
( ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do
mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14)
conotam movimento.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de
Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais
lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu
emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na
Escandinávia" (L.7/8).
B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o
mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes
diferentes e exercem também diferentes funções
sintáticas.
C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade.
D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada
em seu sentido literal.
04) Com relação a aspectos morfossintáticos das
alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA:
A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por
ele expressa.
B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem
comprometimento de sentido da frase.
C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação
nominal.
D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para
aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.
05) O verbo é o núcleo da informação em:
A)
B)
C)
D)

“Este é o problema” (L.12)
“A polícia rodoviária é brasileira” (L.12)
“...lá está um policial de trânsito” (L.5/6)
“Em breve já não somos uma fila única” (L.17)

06) Leia o trecho abaixo:
“não há praticamente movimento aí” (L.10).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
A)
B)
C)
D)

hão movimentos.
têm movimentos
ocorrerá movimentos.
existem movimentos.

cima para baixo, é a:
A) I = V, II = F, III = V, IV = V
B) I = F, II = V, III = V, IV = V
C) I = V, II = F, III = F, IV = V
D) I = V, II = V, III = V, IV = F

CARGO: FISIOTERAPEUTA

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem
comprometer o entendimento da mensagem, é
A) “É que” (L.2).
B) “nos” (L.3).
C) “Tal” (L.7)
D) “seu” (L.27)
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição
transcrita está corretamente indicada em
A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer
cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um
pandemônio.“ (L.9) - assunto
C) “para”, em “apenas armou o cenário para a
dramatização“ (L.13) - finalidade
D) “em" em “leva vantagem em tudo".
(L.14) quantidade

13) Leia o trecho abaixo:
“que costumam usar para evitar
(L.6/7)

engarrafamentos

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o
mesmo valor sintático que a oração
A) “que a situação seria a mesma “ (L.2)
B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27)
C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21)

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14)

A)

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se
pede:

tivesse armado

B) tinha armado
C) tem armado
D) teria armado

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto"
que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).

10) Com referência ao texto é correto afirmar
As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para
A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
D) O termo “já” (L.21) denota inclusão.

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na
norma padrão é a

C) destacar um neologismo.

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem
derivação imprópria.
C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por
“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do
contexto.
D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por
ser complemento de um verbo com regência transitiva
indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo
‘lhe’.

expressa.
B) indicar impropriedade do termo usado no contexto.
D) evidenciar uma incorreção gráfica.
15) Analisando as principais características do texto lido,
podemos dizer que seu gênero predominante é:
A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve
poucas personagens, que geralmente se movimentam
em torno de uma única ação, dada em um só espaço,
eixo temático, conflito e clímax.
B) Notícia, pois possui como característica a linguagem

12) Atente para a frase:

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato

“Descobre-se a causa”. (L.5)

ocorrido.
C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a
A)
B)
C)
D)

Descobrem
Descobriram
Descobriu
Descobrirá.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

escrito como prosa, mas funcionando como poesia,
através da sensibilidade transmitida.
D)

Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal
ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos
sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Leia as afirmativas abaixo:

1.

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde

QUESTÕES DE 16 A 20
18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:
I.

(SUS) são depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização,
dos respectivos Conselhos de Saúde.
2.

Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do
Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos
da União, além de outras fontes, são administrados pelo
Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde.

3.

II.

O Ministério da Saúde acompanha, através de seu

III.
IV.

Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo
Congresso Nacional;
Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde;
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
Estão corretas as afirmativas:

sistema de auditoria, a conformidade à programação
aprovada da aplicação dos recursos repassados a

A) I, II, III e IV

Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio

B) I, II e III

ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da

C) I, II e IV

Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

D) Nenhuma está correta

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão
CORRETAS?
A) Todas
B) Apenas 1 e 3
C) Apenas 1
D) Nenhuma
17) Em caráter permanente e deliberativo, este órgão
colegiado é composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a
que órgão o texto se refere?
A) Conselho de Saúde
B) Conferência de Saúde
C) Secretaria de Saúde
D) Ministério da Saúde
CARGO: FISIOTERAPEUTA

19) Assinale a alternativa que NÃO é uma responsabilidade
das secretarias municipais de saúde e distrito federal
com relação à atenção básica.
A) Destinar recursos municipais para compor o
financiamento tripartite da atenção básica.
B) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de
serviços como tática prioritária de organização da
atenção básica.
C) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de
atenção básica, de forma universal, dentro do seu
território.
D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de
indução às mudanças curriculares nos cursos de
graduação e pós-graduação na área da saúde.
20) A atenção básica deve cumprir algumas funções para
contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à
Saúde. São elas, EXCETO:
A) Ser resolutiva
B) Ser centralizada
C) Coordenar o cuidado
D) Ordenar as redes
Página | 6

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Sobre o tema Paralisia Cerebral, assinale a alternativa
INCORRETA:

23) Sobre as lesões traumáticas da medula espinhal
podemos afirmar, EXCETO:

A) A lesão que atinge o cérebro quando ainda imaturo,
interfere com o desenvolvimento motor normal da
criança.
B) É o resultado de uma lesão ou mau desenvolvimento
cerebral, de caráter progressivo, e existindo desde a
infância.
C) Durante os primeiros meses de vida, o retardo no
desenvolvimento motor pode ser o único sinal de lesão
cerebral.
D) A deficiência motora se expressa em padrões anormais
de postura e movimentos, associados com um tônus
postural anormal.

A) A lesão da medula espinhal ocorre mais freqüentemente
nos grupos etários mais jovens: 80% estão abaixo dos
45 anos de idade.
B) Os acidentes com veículos motorizados constituem a
principal causa de traumatismos na coluna cervical, com
os acidentes de mergulho sendo a principal causa nas
lesões esportivas.
C) Os locais mais comuns de lesões com fratura-luxação
são as áreas compreendidas por C5-6, C6-7, e T12-L1.
D) No caso de uma fratura-luxação com dano a toda a
espessura da medula, perde-se apenas a função motora,
ao nível e abaixo da lesão.

22) Com relação à atividade reflexa na criança com

24) Com relação à Mielomeningocele, assinale a alternativa
INCORRETA:

Paralisia Cerebral,

marque

V para afirmativa(s)

verdadeira(s) e F para afirmativa(s) falsa(s), e escolha a
opção correspondente:
(

) O Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é elicitado
virando a cabeça para um dos lados, produzindo um
padrão extensor no lado para o qual a face está virada
(membros faciais) e um padrão flexor no lado oposto
(membros ocipitais).

( ) A resposta tônica cervical assimétrica pode auxiliar a

A) É uma anormalidade congênita, onde há um defeito
evolucional na coluna vertebral, que resulta no
estreitamento do canal vertebral.
B) É a forma mais grave de espinha bífida e há,
inevitavelmente, dano neurológico.
C) Mais de 80% das crianças com mielomeningocele têm
hidrocéfalo associado devido à obstrução do fluxo de
líquido cerebroespinhal.
D) A maioria das crianças com mielomeningocele
apresenta bexiga neurogênica e perda de controle do
esfíncter.

criança a levar os dedos à boca.
( ) O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o

25) Um paciente em coma deu entrada no Hospital com

movimento de extensão cervical, produzindo um

diagnóstico de traumatismo craniano. Em relação ao

aumento do tônus extensor nos membros superiores e do

quadro podemos esperar, EXCETO:

tônus flexor nos membros inferiores.
(

) O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o
movimento de flexão cervical, produzindo um aumento
do tônus flexor nos membros superiores e do tônus
extensor nos membros inferiores.

A) Que o paciente apresente um resultado de oito ou menos
na escala de Glasgow.
B) Que o paciente seja uma provável vítima de acidente
automobilístico, trauma por arma de fogo ou queda.
C) Que a gravidade do traumatismo não esteja diretamente

A) V, F, V, F .

relacionada com a energia do processo de aceleração e

B) V, F, V, V .

desaceleração do impacto.

C) F, V, F, V .
D) F, V, V, F .

CARGO: FISIOTERAPEUTA

D) Que o médico não possa afirmar com precisão o
resultado esperado após o trauma.
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26) O nível neurológico de lesão medular tem suas
repercussões funcionais correspondentes. Analise as
correlações abaixo e marque a alternativa
INCORRETA:
A) É raro um indivíduo sobreviver a uma lesão completa
do terceiro ou quarto segmentos cervicais, porque
surgem dificuldades respiratórias secundárias à perda de
função.
B) Indivíduos com nível C7 são incapazes de realizar
transferências do leito para a cadeira.
C) Indivíduo com paraplegia ao sexto nível torácico pode
receber órteses para ficar em pé, mas não se deve
esperar que ele ande, devido ao grande aumento de
demanda de energia de tal deambulação.
D) Deve haver total independência nas atividades de vida
diária nos indivíduos com um nível T12.
27) Com relação à fratura do colo femural, é INCORRETO
afirmar que:
A) São raras em pessoas jovens, porque estão geralmente
associadas à osteoporose.
B) É uma fratura intracapsular que leva a uma interrupção
do suprimento vascular normal para a cabeça do fêmur,
o que pode ocasionar uma necrose avascular da cabeça
femoral.
C) Complicações comuns são: necrose avascular, pseudoartrose e osteoartrose.
D) Para o paciente nos primeiros dias após a fixação da
fratura não é indicado exercícios ativos.
28) O uso incorreto de muletas axilares pode levar à
compressão nervosa. São características clínicas
esperadas neste caso, EXCETO:
A) Incapacidade de estender o punho e os dedos.
B) O paciente fica impedido de usar os flexores dos dedos
adequadamente para a preensão.
C) Pode haver uma ligeira fraqueza no tríceps.
D) A perda da sensibilidade afeta uma área importante,
causando grandes incapacidades.
29) Podemos afirmar, EXCETO:
A) Dor e espasmo muscular podem estar presentes quando
o músculo está alongado e distendido e não apenas
quando ele está encurtado.
B) O comprimento do músculo e a presença ou não de dor
não são capazes de informar se a fraqueza muscular se
deve apenas a uma atrofia ou a uma distensão.
C) Alongamento nem sempre é o melhor método
terapêutico para aliviar a dor ou espasmo.
D) O tratamento da distensão muscular envolve medidas de
apoio ao músculo afetado, antes de iniciar um programa
de exercícios lentamente progressivos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

30) Em relação à amputação de membros inferiores, é
INCORRETO afirmar:
A) Os amputados bilaterais têm uma marcha muito mais
pobre do que os amputados unilaterais, porque a maioria
dos ajustes funcionais do uso protético é feita pelo
membro remanescente.
B) Amputados bilaterais acima dos joelhos freqüentemente
não deambulam. Os custos de energia são grandes e eles
preferem a cadeira de rodas.
C) No pós-operatório, há uma tendência para a flexão do
joelho na amputação abaixo do joelho e extensão,
adução ou abdução do quadril na amputação acima do
joelho.
D) Quanto mais proximal uma amputação, mais difícil será
a deambulação.
31) A extensão lombar em prono consiste na extensão
passiva dos quadris e coluna lombar. Considerando este
movimento como recurso cinesioterápico, pode-se
esperar os seguintes efeitos, EXCETO:
A) Redução da dor.
B) Restauração da função.
C) Centralização da dor.
D) Fortalecimento da musculatura paravertebral.
32) Nos casos em que se objetiva a remoção da secreção do
trato respiratório inferior, com na síndrome da aspiração
meconial, deve ser realizada:
A) Uso membrana de oxigenação extracorpórea.
B) Manobras de Higiene Brônquica.
C) Ventilação mecânica.
D) Higienização arteria.
33) Os broncogramas aéreos são indicações de que a
opacificação localiza-se no ___________.
A) Parênquima pulmonar.
B) Espaço pleural.
C) Espaço alveolar.
D) Nenhuma das alternativas.
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34) Paciente idoso sofreu AVE isquêmico na Artéria
Cerebral Média direita. Foi trombolisado, mas, após 05
dias de internação, ainda apresentava sinais de sequela
sensório-motora.

Para

este paciente,

responda

a

respectiva questão e a subsequente. Esperam-se sinais
como os descritos na alternativa:
A) Presença de clônos e babinski ipsilateral à lesão cortical.
B) Hiperreflexia

patelar

no

membro

inferior

comprometido.
C) Hoffman no membro superior ipsilateral à lesão cortical.
D) Sinais

de

roda

denteada

no

membro

superior

comprometido.
35) Para o mesmo paciente idoso, pode-se dizer que a
sequela motora esperada será:
A) Paraplegia em membros superiores.
B) Paraplegia em membros inferiores.
C) Hemiparesia esquerda.
D) Hemiplegia direita.
36) Controle motor é a capacidade de se mover
harmoniosamente no espaço. Depende da integridade de
todos os sistemas corporais. Quando evidenciamos,
entretanto, uma lesão nas artérias cerebelares, pode-se
encontrar alguns sinais clínicos que dificultam ou
incapacitam, portanto, o ato motor, como os listados
abaixo, exceto:
A) Hipermetrias.
B) Ataxias.
C) Tremores de intenção.
D) Espasticidade.
37) Com relação à distrofia muscular de dulchenne, o
alongamento passivo é:

38) Considerando as causas da queda na P02 arterial,
podemos associar:
Coluna 1
1 – Hipoventilação
2 – Shunt
3 – Redução da difusão
Coluna 2
A – Asbestose
B – Doença da Placa Neural
C – Síndrome da angústia respiratória aguda
A) 1–B, 2-C, 3-A
B) 1–A, 2-B, 3-C
C) 1–C, 2-A, 3-B
D) 1–B, 2-A, 3-C
39) Considerando as afirmações abaixo sobre o enfisema
pulmonar, a alternativa correta é:
I – No Enfisema Centroacinar a destruição é limitada à parte
central do lobulo.
II - No Enfisema Panacinar os ductos alveolares periféricos e
os alvéolos são poupados.
III – No Enfisema Panacinar ocorre distensão e destruição em
todo o lóbulo.
A)
B)
C)
D)

I e II estão corretas.
II e III estão corretas.
I e III estão corretas.
I, II e II estão corretas.

40) O
parkinsonismo
entendido
como
síndrome
parkinsoniana de diversas etiologias é um dos distúrbios
motores mais frequentes decorrentes de lesão no sistema
nervoso central, sendo a doença de Parkinson sua forma
mais comum e extremamente prevalente no indivíduo
idoso. Para esta síndrome espera-se encontrar o seguinte
sinal:
A)
B)
C)
D)

Hipermetria.
Tremor de intenção.
Ataxia apendicular.
Rigidez.

A) Indicado somente nas crianças com mais de 5 anos.
B) Contra-indicado na fase inicial da doença.
C) Indicado nas partes moles que já sofreram contraturas.
D) Indicado desde o início da patologia associado a
alongamentos ativo e/ou ativo-assistido.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

Página | 9

