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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

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
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C
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A
C

B
A

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

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.concursolandrisaleso@outlook.com
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DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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 DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.
03) No texto, o autor parte do princípio de que

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.

pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o
espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.
04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é
A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.
D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: FISIOTERAPEUTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) O seguinte princípio norteia as políticas de saúde

19) A elaboração da proposta orçamentária do Sistema

pública brasileira, reconhecendo necessidades de grupos

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano

específicos e atuando para reduzir o impacto das

de saúde, é de competência:

diferenças e se evidencia no atendimento aos indivíduos
de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a

A) Exclusiva da União.

quem mais precisa e menos a quem requer menos

B) Comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os

cuidados:

Municípios.

A) Equidade.

C) Exclusiva dos Municípios.

B) Integralidade.

D) Exclusiva dos Estados.

C) Universalidade.
D) Eficiência.

20) Terão representação no Conselho Nacional de Saúde:

17) Sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO se pode afirmar

A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

que:
A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.
B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems).
B) A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da
Saúde.
C) O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e
Estaduais de Saúde.
D) As Comissões locais de Saúde e os Gestores
Municipais.

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.
C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
das Conferências de Saúde.
18) São diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica,
EXCETO:
A) População Adscrita.
B) Longitudinalidade do cuidado.
C) Cuidado centrado na doença.
D) Participação da comunidade.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) O uso do Ondas Curtas (OC) tem sido uma terapêutica
conservadora adotada por muitos profissionais
fisioterapeutas porém, com os avanços tecnológicos e a
necessidade financeira tornou o uso de tal recurso
negligente. Esqueceu-se a riqueza de benefícios que ele
pode proporcionar ao ser humano em uma vasta gama
de afecções.

24) O laser originou-se da abreviação de Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, cuja
teoria é creditada ao físico Albert Einstein. O uso
terapêutico do laser é uma forma de fototerapia de baixa
energia e tem grande índice de sucesso, principalmente,
quando usada para induzir a cicatrização de feridas
difíceis. Sobre o recurso termoterapêutico supracitado –
laser – marque a alternativa com as corretas indicações
de uso:

Sobre o recurso termoterapêutico supracitado – OC –
marque a alternativa com as corretas contraindicações:

A) Câncer de pele; lesões oculares; marca passos.
B) Úlceras de decúbito; lesões de partes moles; cicatrizes
cirúrgicas.
C) Edemas; tumores malignos; marca passo.
D) Lesões oculares; úlceras de decúbito; cicatrizes
cirúrgicas.

A) Dor lombar e cervical; gestação; tecido isquêmico.
B) Traumas agudos; marca passos implantados;
osteoartrite.
C) Sensação térmica comprometida; áreas hemorrágicas;
marca passo implantados.
D) Dores musculares; traumas agudos; metal nos tecidos.
22) O Ultra-Som(US) é um dos recursos terapêuticos mais
utilizados pelos fisioterapeutas para o tratamento das
mais diversas disfunções. Sobre o recurso
termoterapêutico supracitado – US – marque a
alternativa com as corretas contraindicações:
A) Pós-cirúrgicos imediatos; dor aguda; regiões de
proeminência óssea.
B) Lesões de partes moles; diminuição da sensibilidade;
tumores malignos.
C) Lesão cicatricial; lesões articulares; regiões de epífise
de crescimento.
D) Trombose venosa profunda recente; região de gônadas;
diminuição da sensibilidade.
23) Uma vez localizada a necessidade de tratarmos nosso
paciente com o frio ou resfriamento local
superficial(crioterapia) podemos selecionar algumas
ferramentas crioterápicas, entre elas: Compressa de
gelo, crioestimulação, banho imersivo em água gelada,
entre outros.
Quais são as reações fisiológicas humanas reparadas nos
pacientes submetidos a esse tipo de tratamento? Marque
a CORRETA.
A) Analgesia; vasocontrição; redução da extensibilidade
tissular.
B) Vasodilatação; redução do edema; redução da nutrição
local.
C) Aumento do metabolismo celular local; redução da
extensibilidade tissular; analgesia.
D) Analgesia; rubor; redução do aporte de oxigênio local.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

25) A massagem sueca, também chamada massagem
clássica é um estilo de massagem desenvolvido na
Suécia, no século XIX, com o objetivo principal de
expulsar o ácido lático das fibras musculares. Marque a
alternativa que define as quatro técnicas da massagem
sueca com assertividade:
A)
B)
C)
D)

Ralamento, Amassamento, Fricção e Percussão.
Deslizamento, Trituramento, Fricção e Percussão.
Deslizamento, Amassamento, Furacão e Percussão.
Deslizamento, Amassamento, Fricção e Percussão.

26) A Drenagem Linfática Manual (DLM) é um método de
massagem manual que utiliza a pressão das mãos com
manobras específicas que se baseiam na anatomia e
fisiologia do sistema linfático para drenar líquidos
excedentes do espaço intersticial. Sobre a DLM, marque
a alternativa que exemplifique com assertividade a
técnica do método:
A) É uma massagem suave, realizada com uma pressão de
35 a 40mmHg, onde as mãos serão estrategicamente
posicionadas em partes distais do corpo e direcionadas
aos centros proximais ganglionares de linfa, cumprindo
os padrões de movimento da mão estabelecidos pela
técnica.
B) É uma massagem compressiva e tônica, efetuada em
músculos dinâmicos de fibras rápidas com certa
propriedade cinética, objetivando o aprimoramento
vascular central e o acoplamento de articulações através
de estimulação mecânica contínua.
C) É uma massagem holística, pautada em princípios
orientais e milenares que instruem o indivíduo à
participação total e formal dos métodos cinesiológicos,
definidos como: analógicos, cósmicos, astrológicos,
virtuais e existenciais.
D) É uma massagem rápida, leve e objetiva. Desenvolvia
com certa sutileza mas propriedade de toque que acaba
por criar reações fisiológicas capazes de modificar a
personalidade e performance do indivíduo, através da
auto-hipnose e auto-reconhecimento.
Página | 7
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27) O end-feel ou sensação final do movimento é a sensação
que o profissional tem na articulação quando a mesma
atinge a amplitude de movimento máxima,
passivamente. Marque a alternativa que exemplifique
com assertividade os tipos principais de sensação final
de movimento:
A)
B)
C)
D)

Rígido; Calor; Firme.
Cansaço; Rígido; Mole.
Rígido; Mole; Firme.
Turvo; Mole; Rígido.

28) Condromalácia Patelar é uma lesão da cartilagem da
patela devido ao excesso de força de cisalhamento, ou
seja, atrito entre a porção distal do fêmur e a patela,
durante ou após movimentos repetitivos de flexão do
joelho. A lesão acontece pelo fato da patela estar em
mal posicionado ou alinhado, e pelo fato também das
musculaturas do vasto medial e lateral estarem desiguais
em força. Os exercícios de Cadeia Cinética Fechada
(CCF) são os mais indicados para o tratamento da
condromalácia. Marque a alternativa que contenha os
corretos princípios dos exercícios em CCF e que
justifiquem o uso dela nesse tipo de caso:
A) Segmento distal está livre, diminui compressão articular
e apenas uma articulação participa.
B) Segmento distal está fixo, apenas uma articulação
participa e aumenta o cisalhamento.
C) Apenas um plano de movimento, aumento do
cisalhamento e diminui a compressão articular.
D) Segmento distal está fixo, diminui o cisalhamento e
aumenta a compressão articular.
29) Em pacientes com quadros de Osteoartrose é possível
perceber certas fases degenerativa que nos orientam
sobre o momento de lesão do indivíduo. Quais são as
fases de degeneração da Osteoartrose? Marque a
CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Fibrilação; Coaptação; Cistosi; Osteofitose; Eburnação.
Evaginação; Esclerose; Cistosi; Osteofitose; Fibrilação.
Osteofitose; Eburnação; Psicose; Fibrilação; Esclerose.
Fibrilação; Eburnação; Esclerose; Osteofitose; Cistosi.

30) Marque a alternativa que contém uma CORRETA
justificação para que em processos de reabilitação
fisioterapêuticos os movimentos passivos serem tão
requeridos e usados.
A) Pois a movimentação aumenta a aderência capsular da
articulação e facilita o movimento voluntario.
B) Pois a movimentação gera calor e diminui o
metabolismo local articular facilitando a disponibilidade
de movimento amplo.
C) Pois a movimentação estimula os sinoviócitos B a
produzirem líquido sinovial criando uma boa estrutura
articular, favorecendo ainda o reparo desta articulação.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

D) Pois a movimentação desenvolve o intelecto e aprimora
o pensamento, tornando possível o processo de
movimentação
voluntária
através
da
lucidez
comportamental.
31) Ao conhecimento pediátrico e neurológico, admite-se
que quanto mais prematuro for o lactente maior a
dificuldade de aquisição psicomotora do recém-nascido.
Dentro desse pensamento, qual a opção que mostra um
lactente desprovido da dificuldade referida a cima?
A)
B)
C)
D)

Nascido com 32 semanas.
Nascido com 34 semanas.
Nascido com 36 semanas.
Nascido com 38 semanas.

32) A escala de Denver é uma escala de triagem que verifica
o atraso no desenvolvimento infantil. Foi desenvolvida
por Willain K. Frankenburg em 1967, na universidade
de Colorado, Denver, para ser aplicada em crianças de
até 6 anos de idade. Dentro dos ideais e marcos da
escala referida, qual é o momento em que o lactente já
deve estar apresentando tônus ou controle cervical?
A)
B)
C)
D)

Período entre 0 e 2 meses.
Período entre 2 e 4 meses.
Período entre 4 e 6 meses.
Período entre 6 e 7 meses.

33) Para o controle respiratório, o organismo dispõe de
centros reguladores localizados no sistema nervoso
central, principalmente no tronco cerebral e que são
chamados de centros respiratórios. Existem dois centros
reguladores da ventilação denominados de centros
bulbares em face de sua localização do bulbo, e um
centro pneumotáxico que está localizado na porção
superior da ponte. Marque a alternativa com os corretos
centros reguladores supracitados.
A) GRL e GRM, grupo respirador lateral
respirador medial.
B) GRP e GRA, grupo retificador posterior
retificador anterior.
C) GRD e GRV, grupo respiratório dorsal
respiratório ventral.
D) GRC1 e GRC2, grupo retroversor cranial
retroversor caudal.

e grupo
e grupo
e grupo
e grupo

34) O nervo frênico é um importante componente do
sistema respiratório, sendo responsável por inervar um
músculo fundamental dentro dos movimentos de
ventilação normal dos serem humanos. Marque a
alternativa que define o músculo inervado pelo nervo
supracitado.
A)
B)
C)
D)

Músculos Intercostais.
Músculos Escalenos.
Músculo Diafragma.
Músculo Quadrado Lombar.
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35) Ao reabilitar um paciente com um potencial
comprometimento respiratório é possível usarmos do
princípio da apalpação, na forma de percussão para tirar
informações do estado pulmonar do indivíduo prestes a
ser tratado. Qual a possível causa que justifica um som
maciço vindo do teste avaliativo de percussão? Marque
a CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Pulmão limpo, preenchido por ar.
Pulmão cheio, preenchido por líquido.
Pulmão lesado, acometido por isquemia.
Pulmão hígido, sem acometimentos.

36) Existem três tipos principais de derrames pleurais. O
chamado hemotórax é o ajuntamento de sangue no
espaço interpleural. O piotórax trata-se de pus
localizado no mesmo espaço e hidrotórax, água. Marque
a alternativa que contém o correto objetivo
fisioterapêutico dentro do quadro supracitado.
A) Criar estratégias desportivas comportamentais e
melhorar fluxo sanguíneo na região lesada.
B) Conter o líquido concentrado e ativar os mecanismos de
feed positivo do local.
C) Promover a reexpansão pulmonar e aumentar a
ventilação.
D) Aprimorar o estado postural do paciente através de
técnicas hidroterapêuticas.
37) Um fisioterapeuta, ao estimular seu paciente, de 28
anos, aumentando sua frequência cardíaca através de
exercícios pliométricos de média intensidade, verificou
que os batimentos por minuto do referido alcançou
padrões elevados. Marque a alternativa que contém o
correto valor para esse estado produzido pela prática da
atividade.
A)
B)
C)
D)

50-70 batimentos por minuto.
60-90 batimentos por minuto.
90-100 batimentos por minuto.
110-130 batimentos por minuto.

39) A fisioterapia para insuficiência cardíaca pode ser
necessária para ajudar na recuperação do paciente e
diminuição dos sintomas. No início, a fisioterapia deve
começar de forma leve e gradual, e grandes esforços
devem ser evitados. Após alguns meses, o paciente já
faz exercícios mais intensos, como subir escadas ou usar
a bicicleta ergométrica, por exemplo. No tratamento
fisioterapêutico, nesses casos, deve:
A) Conter exercícios de meditação, relaxamento e
aproveitamento máximo do período de descanso, onde o
metabolismo pode ser regulado e desacelerado
gradativamente.
B) Envolver exercícios aeróbicos, respiratórios e
alongamentos, assim como treinos de equilíbrio e
resistência, para ajudar a diminuis os sintomas da
doença.
C) Existir reforço muscular localizado em membros
inferiores, tornando a base do corpo mais apta ao
deslocamento e velocidade de movimento, através da
aceleração do metabolismo.
D) Comportar uma grade de atividades noturnas, com
objetivo de alterar as movimentações do círculo
circadiano através da alteração dos hábitos de sono.
40) “É uma estrutura anatômica do coração que faz parte do
sistema cardíaco, responsável pela função de marcar o
passo natural, ou seja, produz seu próprio potencial de
ação, que é o estímulo elétrico. É a estrutura cardíaca
com a maior frequência de despolarização, com maior
automotismo.”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3_sinusal)
De qual estrutura biológica o parágrafo a cima se
refere? Marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Nodo Ventromiocardial
Nodo Eletrocardio
Nodo Sinoatrial
Nodo Atrioventricular

38) Os princípios de volumes cardíacos contam que o
volume diastólico final(VDF) é o volume de sangue que
está dentro dos ventrículos ao final da diástole. O
volume sistólico final(VSF) é o volume de sangue
ventricular residual, ou seja, a quantidade de sangue que
sobra nos ventrículos após a sístole. Ainda, o volume de
ejeção, também chamado de débito sistólico(DS) é o
volume de sangue ejetado pelo ventrículo. Sabendo
disso, marque a alternativa que contém o correto valor
de VSF, uma vez que:
VDF = 90ml
DS = 55ml
A)
B)
C)
D)

35ml
55ml
85ml
65ml
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