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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: FISIOTERAPEUTA (CÓD. 106)

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.
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO
DO 106)
GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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

O processo de Globalização encontra-se, a cada dia, mais avançado, intensificando-se e
difundindo-se por todo o mundo. Tal fenômeno representa a integração, em nível mundial, das diferentes
localidades através dos avanços promovidos no campo das comunicações e nos transportes,
proporcionando uma relação global em níveis econômicos, culturais, políticos e, consequentemente,
sociais.
Existem, dessa forma, muitos daqueles que admiram e consideram importante o fenômeno de
mundialização das sociedades, havendo, por outro lado, aqueles críticos que a consideram prejudicial.
Fala-se, portanto, da existência de vantagens e desvantagens da Globalização, embora a definição do que
seria cada um desses “lados” dependa de quem promove a sua análise.
Em um esforço de síntese das várias conclusões já realizadas, destacaremos, então, as principais
vantagens e desvantagens da globalização respectivamente. Vale esclarecer, contudo, que essa análise
não é um consenso geral, podendo haver discordâncias sobre qualquer um dos elementos apresentados.
Entre as vantagens da Globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a
diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de
“compressão espaço-tempo”. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e
dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da Revolução TécnicoCientífica-Informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais
rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo.
Outro aspecto que pode ser considerado positivo da Globalização é a redução do preço médio
dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política
mundial, entre outros elementos (como a formação dos Blocos Econômicos), muitos produtos tornaramse mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos
casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do
mundo, o que contribui para a diminuição dos custos.
Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se
há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passar a ter
conhecimento dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos,
políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do
saber. Não por acaso, o sociólogo espanhol Manuel Castells afirma que estamos vivendo na “sociedade
do conhecimento”.
No campo financeiro, a Globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como
vantagens. Destacam-se, nesse ínterim, os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por
todo o globo; a maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos; a possibilidade de
maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais; a integração do sistema bancário
mundial, entre outros aspectos.
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Entre as desvantagens da Globalização, é preciso lembrar que, muitas delas, são creditadas não
tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, ao qual a
Globalização está intrinsecamente ligada. Na verdade, para o mundo, ela é apenas a mundialização do
sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que
fundamenta boa parte das críticas promovidas.
A primeira grande desvantagem do processo de Globalização, na visão de seus críticos, é a
forma desigual com que ela se expande, beneficiando, quase sempre, as localidades economicamente
mais desenvolvidas e chegando “atrasada” ou de forma “incompleta” a outras regiões, tornando-as
dependentes economicamente.
Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos
fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos,
conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões
mais periferizadas. Assim, por exemplo, as culturas francesa, americana ou inglesa são facilmente
reconhecidas em todo o planeta, já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo,
porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelos meios de expansão da globalização.
No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge como cerne das críticas
direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais – apesar de conseguir diminuir os
preços – é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa
parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matériasprimas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo
para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas.
A Globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma
com que ela consegue disseminar, rapidamente, crises econômicas especulativas. A crise imobiliária dos
Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias
outras partes do mundo, provocando um colapso total dos sistemas de especulação em todo o planeta,
ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas.
Por fim, cita-se também como desvantagem da Globalização a questão ambiental, pois o ritmo
consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior
exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das
águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são
argumentações constantes quanto a esse fator.
Atualmente, existem muitos movimentos antiglobalização que centram suas críticas a essas
desvantagens apresentadas e também a outros aspectos, como o protecionismo comercial e o
imperialismo político-econômico dos países desenvolvidos. Entre esses movimentos e organizações, cabe
destaque ao Occupy Wall Street e ao Fórum Social Mundial.

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pos-contras.htm
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01) O texto torna evidente
A) O acesso facilitado de todos aos produtos e serviços de
empresas transnacionais.
B) A preocupação das empresas extrafronteiras com o
bem-estar de todos.
C) A globalização é uma realidade atual que suscita
debates através de opiniões divergentes sobre seu
alcance a todas as comunidades.
D) A globalização originou-se com o advento do
computador e das comunicações que propiciaram a
rapidez de sua expansão.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar
A) A grande vilã, a globalização, é uma consequência
direta da evolução tecnológica.
B) A tecnologia deu início às reflexões sobre as grandes
mudanças decorrentes da globalização.
C) A globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
D) A telecomunicação, associada à informática, é o grande
sustentáculo da globalização.
03) “Apesar de “(L.52) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

Explicativa.
Conclusiva.
Concessiva.
Conformativa.

04) Exerce a mesma função sintática do termo “de
mundialização” (L.6/7) a expressão da alternativa

06) No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em
A) A forma pronominal “se”, em “O processo de
Globalização
encontra-se”
(L.1),
é
partícula
apassivadora pessoal.
B) O vocábulo “seja” (L.20) é formado por derivação
regressiva.
C) O vocábulo “uma”, em “uma relação global” (L.4),
individualiza “relação”.
D) A expressão “discordâncias” (L.12), que completa o
verbo “haver” (L.12), mudará de função sintática caso
haja substituição dessa forma verbal pela sua correlata
“existir”.
07) Uma análise dos elementos linguísticos que compõem o
texto permite afirmar:
A) “se”, em “Fala-se” (L.8), é parte integrante de “Fala”.
B) “muitos daqueles” (L.6) funciona como objeto direto de
“Existem”.
C) No vocábulo “Hoje” (L.25), o encontro “-Ho” constituise um dígrafo.
D) Em “haver” (L.12), o “-h” representa uma consoante
brasileira.
08) Responda:
A) “O”, em “o que contribui para a diminuição dos custos.”
(L.24), é, do ponto de vista morfológico” igual a
“aquilo” (L.31).
B) “Existem”, em “Existem, dessa forma, muitos daqueles”
(L.6), possui sujeito indeterminado.

A) “das sociedades” (L.7).
B)

“de todas” (L.13).

C) “das distâncias” (L.14).
D) “do preço” (L.19).
05) Leia:

C) “da medicina” (L.26) é paciente da ação nominal.
D) O vocábulo “Algumas” (L.46), se deslocado para depois
do substantivo com o qual se relaciona, não altera o
sentido do contexto em está inserido.
09) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

“que pode ser considerado positivo da Globalização” (L.19).
A) “do que” (L.8) expressa comparação e não admite
Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a:
A) Podem considerar
B) Pode considerar
C) Podia considerar
D) Poderá considerar
CARGO: FISIOTERAPEUTA (CÓD. 106)

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia.
B) “contudo” (L.11) exprime uma ressalva ao que foi
afirmado anteriormente.
C) “como” (L.21) pode ser substituído por quanto, sem
comprometimento da frase.
D) “pois” (L.62) expressa, nesse caso, uma conclusão.
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10) A alternativa em que o fragmento destacado contém
uma ideia de estado de sujeito é
A) “Tal fenômeno representa a integração” (L.2).
B) “Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos” (L.15).
C) “muitos produtos tornaram-se mais baratos” (L.21/22).
D) “o deslocamento das fábricas permite a aquisição de
matérias-primas mais baratas” (L.54/55).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

15) As vírgulas, em “Destacam-se, nesse ínterim, os
investimentos mais facilitados” (L.32) isolam
A) Uma oração adverbial intercalada.
B) Um termo explicativo.
C) Um adjunto adverbial deslocado.
D) Uma oração subordinada anteposta.

11) Exerce função predicativa a expressão na alternativa
A) “a cada dia” (L.1).
B) “global” (L.4).
C) “citadas” (L.13).
D) “de ‘compressão espaço-tempo’” (L.14/15).
12) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que
essa análise não é um consenso geral”, o “que” da
alternativa
A) “que estamos vivendo na “sociedade do conhecimento”.
(L.29/30).
B) “que podemos considerar como vantagens.” (L.31/32).
C) “que podem difundir-se por todo o globo;” (L.32/33).
D) “que não ocorre com regiões mais periferizadas.”
(L.47/48).
13) A base de formação primária da palavra “Globalização”
(L.19) é um
A) Verbo
B) Adjetivo
C) Substantivo
D) Advérbio
14) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A) “serem” (L.13) e “campo” (L.3).
B) “dia” (L.1) e “dessa” (L.6).
C) “seria” (L.9) e “isso” (L.15).
D) “país” (L.26) e “aquilo” (L.31).
CARGO: FISIOTERAPEUTA (CÓD. 106)
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8080/1990)

B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

Conferências será paritária em relação ao conjunto dos

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

demais segmentos.

dos serviços correspondentes e dá outras providências.

C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde

Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),

terão sua organização e normas de funcionamento

julgue as prerrogativas abaixo:

definidos por leis complementares e publicações
oficiais.

I.

II.

A identificação e divulgação dos fatores condicionantes

D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e

e determinantes da saúde;

deliberativo,

A formulação de política de saúde destinada a

representantes do governo, prestadores de serviço,

promover,

a

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei que

estratégias e no controle da execução da política de

prevê os deveres do estado de garantir a saúde.

saúde na instância correspondente, inclusive nos

nos

campos

econômico

e

social,

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de

órgão

colegiado

composto

por

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a

homologadas

realização integrada das ações assistenciais e das

constituído em cada esfera do governo.

pelo

chefe

do

poder

legalmente

atividades preventivas.
18) A Lei nº 8.080/1990 dispõe que a saúde é um direito
A) Apenas I é verdadeira.

fundamental do ser humano devendo ao Estado prover

B) Apenas I e II são verdadeiras.

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

C) Apenas I e III são verdadeiras.

Com base nos deveres do Estado, não é CORRETO

D) Todas são verdadeiras.

afirmar que:

17) A participação da comunidade, também conhecida
como controle social, é um dos princípios da gestão do

A) Excluir o direito à saúde das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.

Sistema Único de Saúde (SUS) sendo regulada pela lei

B) Garantir a saúde consiste na formulação e execução de

8.142/1990. Os usuários participam da gestão da SUS

políticas econômicas e sociais que visem à redução de

através das Conferencias de Saúde e Conselhos de

riscos de doenças e de outros agravos.

Saúde. Sobre essas instâncias é incorreto afirmar que:

C) Garantir às pessoas e à coletividade condições de bemestar físico, mental e social.

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos

D) Os níveis de saúde expressam a organização social e

com a representação dos vários segmentos sociais, para

econômica do País, tendo a saúde como determinantes e

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,

formulação

níveis

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

da

política

de

saúde

nos

Saúde.

CARGO: FISIOTERAPEUTA (CÓD. 106)
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19) A Constituição Federal afirma: “A saúde é um direito de

(

) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou

todos” e no seu artigo 198 da Constituição estabelece os

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que é

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e

regido pela Lei Orgânica de Saúde de 1990. Sobre os

circulação de bens e da prestação de serviços de

princípios

interesse da saúde.

do

SUS,

assinale

a

alternativa

INCORRETA:

(

) Um conjunto de atividades que se destina, através das
ações

A) Descentralização com direção única em cada esfera de
governo.
B) Equidade, todos devem ter igual oportunidade no uso do
SUS.

de

vigilância

epidemiológica

e

vigilância

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

C) Hierarquização e regionalização preveem os serviços de
saúde divididos em níveis de complexidade, sendo o
nível primário oferecido como prioridade a população.
D) O princípio da integralidade propõe que a atenção à
saúde inclui os meios curativos como único e
prioritário.

Assinale a sequência da CORRETA correlação é:
A) III, I, II.
B) II, I, III.
C) I, II, III.
D) III, II, I.

20) Em se tratando das condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências previstas na Lei Orgânica (Lei Federal nº
8080/1990), o artigo 6º aborda o campo de atuação de
algumas ações específicas do Sistema Único de Saúde
(SUS). Correlacione primeira coluna com ações
específicas em saúde com a coluna sobre descrição
dessas ações:

I.

Vigilância Sanitária.

II.

Vigilância Epidemiológica.

III. Saúde do Trabalhador.

(

) um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos.

CARGO: FISIOTERAPEUTA (CÓD. 106)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A cada mil nascidos vivos, oito apresentam alguma
cardiopatia congênita, 40% deles evoluindo para o
óbito. As cardiopatias congênitas são classificadas em
cianogênicas e acianogênicas, da qual podemos afirmar:

QUESTÕES DE 21 A 40
23) A Tenossinovite de DeQuervain é uma inflamação dos
tendões do ECP e do abdutor longo do polegar no
primeiro compartimento dorsal da mão. São indicados
para o tratamento da Tenossinovite de DeQuervain na

A) A PCA ocorre pelo não fechamento do canal arterial
(conduto aorta e artéria pulmonar) que normalmente
fecha-se nas primeiras 24 horas de vida.
B) A tetralogia de Fallot é classificada como uma
cardiopatia congênita acianótica.
C) Em pacientes com CIV, há ausência de sopros na
ausculta cardíaca.
D) Pacientes com coarctação da aorta, no exame físico, é
possível verificar o aumento da amplitude e força dos
pulsos em MMII e diminuição da amplitude ou ausência
de pulso em MMSS.
22) O desenvolvimento motor normal é acompanhado de
processos de crescimento, maturação e aquisição da
competência e reorganização psicológica. Esses
processos permitem à criança adquirir novas habilidades
no domínio motor grosseiro e fino, cognitivo e
emocional. Sobre os marcos de desenvolvimento motor,
assinale a alternativa CORRETA, considerando a
característica e a idade em que o recém-nascido inicia
cada uma delas:
A) De 1 a 2 meses rola da posição supina para pronação, no
entanto, não consegue o contrário (pronação para
supina) e leva objetos à boca.
B) De 2 a 3 meses a criança é capaz de levantar a cabeça
quando é firmada pelos ombros. O lactente a mantém
em 90° por pouco tempo na posição supina, a cabeça
oscila para cima na posição sentada com apoio e o tórax
eleva-se na posição de pronação com alguma carga
sobre os ombros.
C) De 6 a 7 meses coloca-se na posição de gatinho
apoiando-se sobre as mãos e joelhos; move-se da

fase aguda, EXCETO:
A) Exercícios de alongamento.
B) Manutenção das AVDs e das atividades laborais.
C) Proteção em talas.
D) Ultrassom.
24) A gestação é um momento em que existem adaptações
fisiológicas a qual a mulher deverá passar devido às
alterações provocadas pelo desenvolvimento do feto e
também como preparo para parto e puerpério. Um dos
papéis do fisioterapeuta na área de obstetrícia é orientar
a gestante quanto às adaptações fisiológicas ocorridas
durante a gestação, as quais causam desajustes na
estrutura física da mulher e que podem se transformar
em desconfortos.
Quanto a essas adaptações e
orientações, julgue os itens:
I.

Depois do quarto mês de gravidez, é recomendável que
a posição supina não seja adotada por mais de 5
minutos, quando a paciente estiver em decúbito dorsal,
uma toalha enrolada sob o quadril é indicada para
atenuar os efeitos da compressão uterina.
II. O decúbito lateral direito é a melhor posição para as
gestantes.
III. São contraindicações absolutas aos exercícios aeróbicos
obstétricos: gestação gemelar, diástase dos retos e
contrações uterinas.
IV. Uma das patologias induzidas pela gravidez é a diástase
dos retos, sendo mensurada pelo número de dedos que
podem ser colocados entre as saliências dos músculos
retos abdominais, também pode ser evidenciada por um
abaulamento longitudinal ao longo da linha alba.
Acerca dos itens, é CORRETO afirmar que:

posição sentada para a de pronação, senta-se sem apoiar
as mãos, engatinha na posição gato.
D) De 8 a 9 meses fica de pé por pouco tempo sem apoio e

A) Três deles estão corretos.
B) Todos estão corretos.

move-se para ficar de pé utilizando a posição

C) Apenas um deles está correto.

intermediária com joelhos parcialmente flexionados.

D) Apenas dois deles estão corretos.
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25) A terapia com Banho de Parafina é bastante efetiva nos
casos de lesões em áreas corporais mais angulosas e
indicada para aplicação de calor nas extremidades
distais, muito embora esteja caindo em desuso na
prática clínica. Sobre a indicação deste método, assinale
a alternativa CORRETA:
A) Rigidez
articular,
esclerodermia,
distúrbios
inflamatórios subagudos e crônicos como Artrite
Reumatoide e Osteoartrose.
B) Melhora da circulação sanguínea como na Doença
Vascular Periférica.
C) Inflamação aguda, subaguda ou crônica, redução de
edema e paralisia facial.
D) Infecções cutâneas e áreas com cicatrizes e suturas
recentes para aceleramento da cicatrização.
26) O teste clínico de Yergason testa:
A)
B)
C)
D)

Inflamação do epicôndilo medial.
Inflamação do epicôndilo lateral.
A presença da síndrome do desfiladeiro torácico.
A integridade do ligamento umeral transverso que
mantem o tendão do bíceps dentro do sulco
intercondilar do úmero.

27) Para avaliar a Cinestesia, o fisioterapeuta pode:
A) O fisioterapeuta traça com um lápis números ou
símbolos na mão do paciente, e este, com os olhos
fechados identifica as figuras desenhadas.
B) O fisioterapeuta aplica um alfinete ou um clipe na pele
do paciente, o paciente com os olhos fechados, deve
indicar quando percebe o estímulo.
C) Com os olhos fechados, o paciente deve identificar a
direção do movimento (para cima, para baixo, para
direita, etc) enquanto o membro é movimentado pelo
fisioterapeuta.
D) Colocar diferentes pesos do mesmo tamanho, um de
cada vez, na mão testada do paciente e com os olhos
fechados, ele deve identificar o objeto mais leve ou mais
pesado.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

29) Um dos testes para avaliar as disfunções cerebelares é a
Prova do Rechaço ou Stewart Holmes, em caso de
rechaço positivo, indica que o paciente tem a seguinte
disfunção:
A)
B)
C)
D)

Perda de equilíbrio estático.
Perda de equilíbrio dinâmico.
Dissinergia.
Dismetria.

30) A Escala de Coma de Glasgow (ECG) define o nível de
consciência mediante a observação do comportamento
do paciente e deve ser feita com base no exame do
paciente 6 horas após o trauma. Sobre a ECG, julgue os
itens:
I.

A Escala de Glasgow avalia três parâmetros, são eles:
cognição, percepção e dor.
II. Cada componente dos três parâmetros recebe um escore,
variando de 3 a 15, quanto maior o escore atribuído ao
paciente, maior a gravidade do seu quadro.
III. Pacientes com escores maiores que 8 são considerados
em coma, enquanto o escore máximo (15) é compatível
com morte cerebral.
Sobre o julgamento feito, é CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

Nenhum item está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item I está correto.

31) A fluidoterapia é uma forma de aquecimento seco (3845°C) e envolve uma suspensão de partículas de
celulose que são mantidas em movimento pelo
movimento de ar. Essa técnica é indicada para:

28) Sobre o envelhecimento, julgue os itens a seguir,
marcando V para verdadeiro e F para falso:
(
) Por volta dos 50 anos de idade, começam a surgir as
perdas proprioceptivas normais, sendo estas mais
frequentes nos membros inferiores.
(
) O olfato e o paladar tendem a ficar mais aguçados
com o envelhecimento.
(
) Os déficits de memória afetam, geralmente, a
memória a longo prazo.
(
) O reflexo de deglutição é reduzido.

A) Distúrbios inflamatórios.

A sequência que expressa corretamente o julgamento dos
itens acima é:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

F; F; V; V.
V; V; V; V.
V; F; F; V.
F; V; F; V.
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B) Distúrbios musculoesqueléticos subagudos e crônicos.
C) Hemorragia e edema.
D) Traumatismos agudos.
32) Sinal ou sintoma característico de Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose ou carcinoma do
pulmão, dentre outras doenças pulmonares:
Angina.
Baqueteamento dos dedos.
Edema de cacifo.
Respiração de Biot.
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33) O Exame Físico em Fisioterapia é composto entre a
Inspeção e a Palpação. A palpação é o ato de tocar o
paciente, acontece através do tato e da pressão. A
palpação pode ainda ser realizada de duas maneiras:
com a palma ou dorso da mão, por dígito-pressão com a
polpa do polegar ou indicador. Sobre a palpação do
músculo Piriforme, assinale a alternativa CORRETA:

36) A Síndrome do Túnel do Carpo é a neuropatia
compressiva mais comum, melhor definida e mais
estudada do ser humano. O nervo mediano pode ser
comprimido na região do túnel do carpo por qualquer
proliferação tenossinovial, anormalidade da articulação
do punho, tumor ou anomalia muscular. A Síndrome do
Túnel do Carpo tem como principal sintoma a
dormência e formigamento, principalmente dos dedos:

A) A origem pode ser palpada ligeiramente abaixo da crista
ilíaca em decúbito lateral, com o MI a ser palpado
elevado em alguns graus de abdução.
B) Não pode ser palpado.
C) Pode ser palpado em posição distal o ligamento inguinal
no lado medial do sartório.
D) Pode ser palpado ligeiramente abaixo da espinha ilíaca
ântero-superior.

A)
B)
C)
D)

Polegar e indicador somente.
Polegar, indicador e médio somente.
Polegar, indicador e metade do dedo médio somente.
Polegar, indicador, médio e metade do dedo anular
somente.

37) São contraindicações para uso de estimulação elétrica:
A) Distúrbios inflamatórios e traumatismos agudos, perda
da sensibilidade e disfunção cognitiva, espasticidade.

34) No que se refere aos exercícios isocinéticos e sua
indicação, assinale a alternativa CORRETA:

B) Espasmo muscular, tromboflebite e sobre os órgãos
reprodutores.

A) São utilizados para fortalecer grupos musculares e para
posturas sem sustentação de peso.
B) Para músculos muito fracos, para o estágio agudo da
cicatrização de tecidos moles, para melhorar a
cicatrização, promover relaxamento e reduzir a dor.
C) Indicados para aumentar a funcionalidade, para posturas
de sustentação de pesos e para estimular os receptores
articulares e os mecanorreceptores.
D) Aumentam a força e a resistência muscular nos estágios
mais avançados da reabilitação, quando o paciente tem
ADM total ou parcial em movimentos sem dor.

C) Implantes metálicos superficiais, áreas de sangramento
ativo, gravidez e neoplasia maligna.
D) Incontinência vesical ou intestinal e infecção do trato
urinário.
38) Segundo o Código de Ética Profissional de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional, o fisioterapeuta pode deixar de
pleitear

honorários

por

assistência

prestada

a,

EXCETO:

35) Sobre a substituição da cabeça do fêmur e do acetábulo
por próteses, é INCORRETO afirmar:

A) Companheiro ou colega de equipe, desde que atuem na

A) Pacientes com dor incapacitante, com restrição às
AVDs, osteoartrites e fraturas são indicações para a
artroplastia total de quadril.
B) O paciente deve ser orientado a não se deitar sobre o
lado operado após uma artroplastia total do quadril.
C) O paciente acamado deve alternar períodos com os
MMII afastados, colocando um rolo entre as pernas, e
períodos com os MMII cruzados, com um membro
sobre o outro, alterando essa posição a cada 30 minutos,
evitando a incidência de uma trombose venosa
profunda.
D) É contraindicação absoluta para a artroplastia total de
quadril a presença de infecção ativa sistêmica ou
localizada.

direção da Instituição, visto que os serviços devem ser
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mesma Instituição, sendo necessária a autorização da

prestados nas dependências da mesma.
B) Instituição de finalidade filantrópica, reconhecida como
de utilidade pública que, a critério do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, não
tenha condição de remunerá-lo adequadamente e cujos
dirigentes

não

percebam

remuneração

ou

outra

vantagem, a qualquer título.
C) Pessoa reconhecidamente carente de recursos.
D) Ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que
viva sob dependência econômica.
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39) Segundo Rowland (1997), A Síndrome de GuillainBarré

(SGB)

ou

polirradiculoneurite

aguda

é

caracterizada por uma inflamação aguda com perda de
mielina dos nervos periféricos e, às vezes, de raízes
nervosas proximais e de nervos cranianos, sobre os
padrões de tratamento da SGB na fase aguda
(ascendente), assinale a que não se enquadra:
A) Assegurar a aptidão cardiovascular e o condicionamento
aeróbico em geral.
B) Fazer

exercícios

de

ADM,

posicionamento,

alongamento passivo suave e cuidados com a pele para
evitar limitações indiretas.
C) Limpeza das vias aéreas e fisioterapia respiratória.
D) Monitorar o sistema respiratório (de preferência com
oxímetro de pulso).
40) Ainda sobre a Síndrome do Túnel do Carpo, leia os
itens que se seguem:

I.

É uma neuropatia causada pela compressão do nervo
ulnar no canal do carpo.

II.

Os sintomas manifestam-se com mais frequente no
turno da noite, as vezes, a dor impede até mesmo que o
paciente consiga dormir.

III. O uso de splints é indicado para o tratamento.

Podemos afirmar que está INCORRETO:
A) Os itens I e II apenas.
B) O item I apenas.
C) O item II apenas.
D) O item III apenas.
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