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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FISIOTERAPEUTA 
 

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.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 

     

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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.joaquimpires2019@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

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 

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 

 

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane 1 

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma 2 

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e 3 

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a 4 

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo, 5 

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane. 6 

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à 7 

segurança alimentar.  8 

[...] 9 

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 10 

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido 11 

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado 12 

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões. 13 

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um 14 

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando 15 

atrás apenas da China e dos Estados Unidos. 16 

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É 17 

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também 18 

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na 19 

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do 20 

clima, das emissões de carbono”, disse. 21 

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos 22 

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que 23 

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico 24 

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e 25 

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão 26 

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse. 27 



 
 

 FISIOTERAPEUTA                                                                                                                                          Página 4 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício 28 

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois  seria 29 

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram. 30 

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição 31 

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de 32 

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e 33 

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande 34 

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a 35 

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil. 36 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-

diz-entidade  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
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01) Com base no texto, pode-se afirmar: 

 

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente, 

indispensável ao seu desenvolvimento. 

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a 

produção. 

(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é 

solução viável para o desperdício no Brasil. 

(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é 

bom para qualquer país. 

 

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores, 

é correto afirmar: 

 

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba 

inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o 

desperdício. 

(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele 

é diferente em cada parte do mundo. 

(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente 

ligado à imagem do desperdício. 

(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o 

crescimento do nível de empregos. 

 

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito 

em: 

 

(A) “uma”, em “uma instituição de pesquisa 

internacional.” (L.2/3) individualiza o termo 

“instituição. 

(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais” 

(L.18/19) indica inclusão. 

(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3 

trilhões.” (L.13)  e “que esse é o problema mais grave” 

(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais. 

 

04) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

(A) “mas também” (L.18) exprime oposição. 

(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato 

passado mediante certa condição. 

(C) “Se” (L.14) expressa causa. 

(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo. 

 

05) Há predicado verbal em: 

 

(A) “vários projetos de lei  não (...) foram (...) 

promulgados.” (L.23/24). 

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15). 

(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente 

importante” (L.26/27). 

(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo 

importante” (L.28/29). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de 

alimentos” (L.1) o termo: 

 

(A) “de pesquisa” (L.3). 

(B) “de alimentos” (L.7). 

(C) “da água” (L.20). 

(D) “de um marco regulatório” (L.23). 

 

07) No texto, 

 

(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a 

indeterminação do sujeito da oração. 

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de 

plural na forma verbal destacada. 

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo. 

(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial. 

 

08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em: 

 

(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3). 

(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7). 

(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7). 

(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25). 

 

09) A base primitiva de formação das palavras “empresas” 

(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é: 

 

(A) Verbo e verbo. 

(B) Adjetivo e verbo 

(C) Substantivo e adjetivo. 

(D) Verbo e substantivo. 
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a 

expressão: 

 

(A) “de gás” (L.15). 

(B) “marco” (L.24). 

(C) “de redução” (L.30). 

(D) “nessa área.” (L.35). 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 

expressão 

 

(A) “diversas implicações.” (L.7). 

(B) “à mesa do consumidor” (L.12). 

(C) “Isso” (L.12) 

(D) “Essa questão” (L.26). 

 

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão 

“no final da cadeia” (L.5) os termos. 

 

(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4). 

(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19). 

(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27). 

(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36). 

 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

 “se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela 

seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de 

efeito estufa,” (L.14/15). 

 

Entre as ideias contidas no período em destaque, está 

presente uma relação de: 

 

(A) Modo e finalidade. 

(B) Tempo e comparação. 

(C) Causa e consequência. 

(D) Condição e consequência. 

 

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é 

produzido” (L.11) o termo da alternativa: 

 

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7). 

(B) “a”, em “ a perda” (L.19). 

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22). 

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34). 

 

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos 

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a 

palavra “apenas”, que expressa sentido de: 

 

(A) Inclusão. 

(B) Modo. 

(C) Exclusão. 

(D) Adição. 
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16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios 

estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com 

base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O 

controle social é um dos princípios regulado pela Lei 

nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da 

Saúde e regula a participação da comunidade no SUS. 

(B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão 

sua representação de forma paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

(C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando 

para outra lei, as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros da área de saúde. 

(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

repassados de forma regular e automática para os 

Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o 

artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde. 

 

17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia 

Saúde da Família: é CORRETO afirmar: 

 

(A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável 

por, no máximo, 3.000 pessoas. 

(B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo 

12 Agentes Comunitários de Saúde. 

(C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS 

deve ser suficiente para cobrir 95% da população 

cadastrada. 

(D) O número máximo de pessoas por Agentes 

Comunitários de Saúde é 650. 

 

18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, são 

atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, EXCETO: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

(C) Administração de recursos financeiros destinados, em 

cada ano, à saúde. 

(D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde. 

 

 

 

 

19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990 

trata das condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. No capítulo VI da referida lei, são 

estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta 

modalidade de atendimento, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. O atendimento e a internação domiciliares serão 

realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 

apenas nos níveis da medicina preventiva e 

reabilitadora. 

II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os 

procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social. 

III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão 

acontecer por indicação médica, com expressa 

concordância do paciente e de sua família.  

 

A única alternativa que responde corretamente é: 

 

(A) Apenas III está correta. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) I e III estão corretas. 

(D) Apenas II está correta. 

 

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 

articulação com os Municípios e conforme Decreto n° 

7.508, de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a 

Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 

serviços de, EXCETO: 

 

(A) Atenção primária. 

(B) Urgência e emergência. 

(C) Atenção psicossocial. 

(D) Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta 

complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o art. 48 do Código de Ética e 

Deontologia da Fisioterapia, nos anúncios, placas e 

impressos, bem como divulgação em meio eletrônico, 

devem constar o nome do profissional, da profissão e 

o número de inscrição no Conselho Regional, podendo 

ainda consignar: 

 

I. logomarca ou logotipo próprio condizentes com a 

dignidade profissional. 

II. os títulos de especialidade profissional que possua e 

que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Fisioterapia e de Terapia Ocupacional para os quais o 

fisioterapeuta esteja habilitado. 

III. logomarca, logotipo ou heráldicos determinados pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional. 

IV. o endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de 

trabalho, convênios e credenciamentos. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

22) Sobre o disposto no Código de Ética e Deontologia da 

Fisioterapia a respeito dos honorários, assinale a opção 

FALSA. 

 

(A) É permitido ao fisioterapeuta obter vantagem pelo 

encaminhamento de procedimentos, pela 

comercialização de órteses ou produtos de qualquer 

natureza, cuja compra decorra da influência direta em 

virtude de sua atividade profissional. 

(B) O fisioterapeuta tem direito a justa remuneração por 

seus serviços profissionais. 

(C) O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve 

considerar como parâmetro básico o Referencial 

Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. 

(D) É proibido ao fisioterapeuta afixar valor de honorários 

fora do local da assistência fisioterapêutica, ou 

promover sua divulgação de forma incompatível com 

a dignidade da profissão ou que implique em 

concorrência desleal. 

 

 

 

 

 

 
 

23) Constituem-se deveres fundamentais dos 

fisioterapeutas relacionados à assistência ao 

cliente/paciente/usuário, SALVO: 
 

(A) prestar assistência ao ser humano, respeitados a sua 

dignidade e os direitos humanos de modo a que a 

prioridade no atendimento obedeça a razões de 

urgência, independente de qualquer consideração 

relativa à raça, etnia, nacionalidade, credo 

sóciopolítico, gênero, religião, cultura, condições 

sócios-econômicas, orientação sexual e qualquer outra 

forma de preconceito, sempre em defesa da vida. 

(B) informar ao cliente/paciente/usuário quanto à consulta 

fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico 

fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e 

procedimentos a serem adotados, esclarecendo-o ou o 

seu responsável legal. 

(C) respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, 

jamais cooperando em ato em que voluntariamente se 

atente contra ela, ou que coloque em risco a 

integridade física, psíquica, moral, cultural e social do 

ser humano. 

(D) divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou 

descoberta cuja eficácia não seja comprovada. 
 

24) É INCORRETO afirmar sobre as responsabilidades 

fundamentais dos fisioterapeutas. 
 

(A) O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a 

instituição/programa em que trabalha contra danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência 

por parte de qualquer membro da equipe de saúde, 

advertindo o profissional faltoso. 

(B) Para o exercício profissional da Fisioterapia é 

obrigatória a inscrição no Conselho Regional da 

circunscrição em que atuar na forma da legislação em 

vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados 

cadastrais atualizados junto ao sistema 

COFFITO/CREFITOS. 

(C) O fisioterapeuta não deve se atualizar e aperfeiçoar 

seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, 

amparando-se nos princípios da beneficência e da não 

maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, 

inserindo-se em programas de educação continuada e 

de educação permanente. 

(D) O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e 

somente aceita atribuição ou assume encargo quando 

capaz de desempenho seguro para o 

cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos 

humanos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) É proibido ao fisioterapeuta: 

 

I. permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste 

do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, 

ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, 

curso, entidade desportiva ou qualquer outra 

instituição, pública ou privada, ou estabelecimento 

congênere, similar ou análogo, sem nele exercer as 

atividades de fisioterapeuta. 

II. pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 

bem como praticar ato que importe em concorrência 

desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional 

de colega, ou aos legítimos interesses da profissão. 

III. desviar de forma antiética, para outro serviço, 

cliente/paciente/usuário que esteja em atendimento 

fisioterapêutico em instituição. 

IV. permitir que trabalho que executou seja assinado por 

outro profissional, bem como assinar trabalho que não 

executou, ou do qual não tenha participado. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II, III e IV 

(C) I e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

26) São ações que podem reduzir a sobrecarga na coluna 

lombar na postura sentada, EXCETO: 

 

(A) usar encosto. 

(B) manter um bom ângulo entre tronco e coxa. 

(C) manter o tronco inclinado para os lados.  

(D) facilitar os movimentos livres. 

 

27) ______________ é a característica do tecido elástico 

que permite fazer com que ele absorva energia 

deformando-se dentro da amplitude elástica, à medida 

que o trabalho está sendo realizado, sendo que neste 

caso, a deformação observada deverá regredir 

completamente, devolvendo ao tecido seu tamanho e 

forma original quando a carga é liberada, desde que a 

sobrecarga não seja mantida por certo tempo. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) deformação. 

(B) elasticidade. 

(C) sobrecarga. 

(D) distensão. 

 

 

28) São objetivos da mobilização passiva, SALVO: 

 

(A) Manter a elasticidade mecânica do músculo. 

(B) Favorecer o movimento sinovial para a nutrição da 

cartilagem e difusão de materiais na articulação. 

(C) Auxiliar a circulação e a dinâmica vascular. 

(D) Maximizar os efeitos da formação de contraturas. 

 

29) “É uma doença inflamatória crônica que é 

caracterizada pelo acúmulo de macrófagos e linfócitos 

T na camada íntima da parede arterial”. 

 

O trecho acima se refere à: 

(A) hipertensão arterial. 

(B) diabetes. 

(C) aterosclerose 

(D) hipotensão arterial. 

 

30) Em relação à marcha, a fase de estação 

 

(A) é a atividade que ocorre quando o pé está em contato 

com o solo (60% do ciclo da marcha). 

(B) é a distância entre sucessivos contatos dos calcanhares 

entre os dois pés. 

(C) ocorre quando o pé não está em contato com o solo 

(40% do ciclo da marcha). 

(D) é a distância entre os dois contatos consecutivos do 

calcanhar do mesmo pé. 

 

31) A terapia de ________________utiliza-se de técnicas 

que visam auxiliar a mobilização e a eliminação de 

secreções, melhorando as trocas gasosas e evitando as 

complicações de um quadro de pneumopatia 

previamente instalado e consiste de técnicas não 

invasivas e invasivas. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) transformação. 

(B) acidificação. 

(C) higiene brônquica 

(D) VAS. 
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32) Acerca do conceito de entorse e suas características 

gerais, analise os itens a seguir. 

 

I. Entorse é o rompimento parcial ou completo de fibras 

ou feixes musculares. 

II. Pode ocorrer devido a rotações, torções bruscas, entre 

outros. 

III. Na entorse, há deslocamento completo dos ossos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

33) As ________________ (tricúspede e mitral 

"bicúspede") evitam o refluxo de sangue dos 

ventrículos para os átrios durante a sístole. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) válvulas atrioventriculares 

(B) válvulas semilunares. 

(C) válvulas pulmonares 

(D) válvulas aórticas 

 

34) São características da distensão grave, EXCETO: 

 

(A) perda mínima ou nenhuma de força e restrição de 

movimento. 

(B) dor grave. 

(C) reabilitação pode requerer, em média, de três semanas 

a três meses, dependendo da gravidade. 

(D) possibilidade de intervenção cirúrgica. 

 

35) O (a) ____________ constitui o conjunto de 

procedimentos e rotinas diagnósticas, realizadas pelo 

fisioterapeuta, com a finalidade de identificar, 

quantificar e qualificar o distúrbio cinético-funcional 

de órgãos e sistemas, sensíveis à abordagem 

fisioterapêutica, direta ou sinergicamente.  

 

Assinale a alternativa que responde corretamente a lacuna 

acima. 

(A) diagnóstico terapêutico 

(B) tratamento terapêutico 

(C) consulta terapêutica 

(D) pilates 

 

 

36) São fatores que podem provocar as hérnias de disco: 

 

I. posturas inadequadas. 

II. levantamento e transportes de pesos. 

III. programas de incentivo à educação alimentar e à 

prática regular de atividades físicas. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 

37) “Consistem em comprimir o tórax na expiração e 

descomprimir de forma abrupta permitindo restaurar a 

ventilação das unidades alveolares comprometidas. 

Pressiona-se manualmente a região torácica 

correspondente à área pulmonar comprometida 

durante a fase expiratória que deve ser forçada e longa. 

Em seguida, pede-se ao paciente que realize uma 

inspiração profunda; nesse momento encontrará uma 

resistência promovida pelo fisioterapeuta que, no 

mesmo momento, retira a compressão bruscamente, o 

que direciona o fluxo ventilatório para a região 

dependente e promove a expansibilidade da região a 

ser tratada.” 

 

A técnica terapêutica citada acima é: 

(A) técnica de hiperinsuflação manual com ambu (HM). 

(B) técnicas manuais de reexpansão pulmonar. 

(C) técnica de inspirometria de incentivo. 

(D) técnicas com pressão positiva. 

 

38) A respeito da fisioterapia e saúde coletiva, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A aproximação entre a fisioterapia e o nível primário 

apresenta-se como alternativa viável para fortalecer a 

atenção básica, aumentando a resolutividade do 

sistema e contribuindo para a garantia da integralidade 

na assistência.  

(B) Com relação à interação com outros campos da área de 

saúde, é necessário a aproximação da fisioterapia com 

a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 

vigilância nutricional, vigilância à saúde do 

trabalhador e vigilância ambiental, com vistas à 

identificação e acompanhamento de problemas que 

requerem atenção contínua, ação sobre territórios 

definidos e articulação entre as ações promocionais, 

preventivas, curativas e reabilitadoras. 
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(C) A fisioterapia coletiva engloba e amplia a fisioterapia 

reabilitadora, possibilitando o desenvolvimento da 

prática fisioterapêutica tanto no controle de dados 

quanto no controle de riscos. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

39) A cartilagem articular é uma forma especializada de 

tecido conjuntivo de consistência rígida, com as 

seguintes funções: 

 

I. Núcleos de ossificação, essencial para formação e 

crescimento dos ossos longos. 

II. Suporte de tecidos moles. 

III. Reveste superfícies articulares, absorve choques e 

facilita os deslizamentos. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

40) “São lesões em que a extremidade de um dos ossos é 

deslocada de seu lugar, podendo afetar vasos 

sanguíneos, nervos e cápsulas articulares. Ocorre 

devido a traumatismo por golpes indiretos ou 

movimentos articulares violentos”.  

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) luxação. 

(B) sobrecarga. 

(C) distensão. 

(D) contusões. 

 

 


