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Cargo 109 
FISIOTERAPEUTA 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 7/9/2014, às 8h30 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

O som aniquila a beleza do silêncio. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, 

o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

Tipo “A” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
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Cura espontânea 
 

A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de 
curas espontâneas de doenças em pacientes considerados 
terminais. São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde. 

Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de 
câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia sem que os 
médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos. 

Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada 
“uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e 
publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” 
mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos 
podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes. 

 

Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casos-
famosos-de-cura-espontanea.html>. Acesso em: 5/6/2014, 

com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Os casos de curas espontâneas de doenças são 
considerados pela medicina inacreditáveis e 
inéditos. 

(B) O autor não considera o câncer e a Aids problemas 
graves de saúde. 

(C) As doenças relatadas pela medicina foram curadas 
totalmente sem que os pacientes tivessem se 
submetido a tratamento médico. 

(D) Para os médicos da revista “The Archives of 
Internal Medicine”, a cura espontânea é uma 
raridade clínica. 

(E) Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo 
estudo realizado na Noruega, podem desaparecer 
sem tratamento em muitas mulheres.  

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à 
concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que 
apresenta outra redação possível para o período “A maioria 
das doenças é curada completamente sem que os pacientes 
tenham passado por tratamentos.” (linhas de 7 a 9). 
 

(A) A maioria das doenças são curadas completamente 
sem que os pacientes tenham passado por 
tratamentos. 

(B) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.  

(C) A maioria das doenças são curadas completamente 
sem que tenham sido oferecido aos pacientes 
tratamentos. 

(D) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade 
de tratamentos. 

(E) A maioria das doenças é curada completamente sem 
que se ofereça aos pacientes tratamentos. 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que 
envolvem o texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os vocábulos “câncer” (linha 3) e “saúde” (linha 4) 

são acentuados graficamente por serem 
paroxítonos. 

(B) Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros 
problemas graves de saúde.” (linhas 3 e 4), a vírgula 
foi utilizada para separar termos coordenados entre si. 

(C) O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, 
justifica-se pelo mesmo motivo. 

(D) Na linha 12, o vocábulo “revista” poderia ter sido 
grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da 
expressão que dá nome a um veículo de 
comunicação.  

(E) Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de 
“rim” (linha 6) não deve ser acentuada. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer 
de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em 
muitas pacientes.” (linhas 13 e 14), do ponto de vista sintático, 
foi utilizada para 
 
(A) explicar a causa do que foi declarado na oração 

anterior. 
(B) restringir o sentido de um substantivo que aparece 

na oração anterior. 
(C) exemplificar uma ideia sugerida pela oração 

anterior.  
(D) completar o sentido do verbo da oração anterior. 
(E) esclarecer a consequência da ação descrita na 

oração anterior. 
 

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8. 
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Avanços na medicina garantem qualidade  
de vida aos idosos 

 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 60 
anos cresceu em Itapetininga (SP). Entre 2000 e 2010, o 
crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, 
sendo 7.245 homens e 9.121 mulheres. 

A geriatra Cássia Maria Braga Stocco relaciona os 
avanços da medicina ao crescimento dessa população. 
Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de 
tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de 
vida. “Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram 
fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e 
evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que 
as pessoas vivam mais”, comenta. 

O aposentado João Lopes comemora os resultados 
que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que 
ficou sem enxergar por seis anos. Depois que operou a visão, 
a vida dele mudou completamente. “Agora, por exemplo, 
consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso”, 
brinca. 
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/

2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-vida-aos-
idosos.html>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.
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QUESTÃO 5 _______________________  
 
De acordo com as informações do texto, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) Conforme dados do IBGE, no período que vai do 

ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos 
brasileiros cresceu 59%. 

(B) Com os avanços da medicina, segundo a geriatra 
Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos 
cresceu, pois muitas doenças passaram a ser 
curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida. 

(C) Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a 
medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as 
doenças que levam à morte.  

(D) O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, de 
certo modo, à opinião da geriatra. 

(E) O depoimento de João Lopes relaciona-se 
parcialmente com o título do texto. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Considerando a norma-padrão e o emprego dos pronomes e 
das conjunções no segundo parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O pronome destacado em “dessa população”  

(linha 7) retoma um termo apresentado no 
parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído 
por desta. 

(B) A conjunção “Segundo” (linha 8) introduz ideia de 
comparação e poderia ser substituída por De 
acordo com. 

(C) O pronome “ela” (linha 8) refere-se a “população” 
(linha 7). 

(D) Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção 
“e” cumpre o papel de relacionar ideias opostas. 

(E) Em “isso aumenta a expectativa de vida.”  
(linhas 9 e 10), o pronome em destaque retoma a 
ideia contida no trecho “muitas doenças que 
matavam por falta de tratamento hoje são curáveis” 
(linhas 8 e 9). 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Conforme a norma-padrão, caso o autor resolvesse substituir 
por referir-se o verbo destacado em “O aposentado João 
Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de 
buscar ajuda médica.” (linhas 14 e 15), a nova redação deveria 
ser a seguinte: 
 
(A) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

que se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(B) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

a que referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(C) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 
(D) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

aos quais referiu-se depois de buscar ajuda médica. 
(E) O aposentado João Lopes comemora os resultados 

dos quais se referiu depois de buscar ajuda médica. 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Acerca das relações sintáticas do período “Depois que operou 
a visão, a vida dele mudou completamente.”  
(linhas 16 e 17), assinale a alternativa correta. 

 
(A) A primeira oração desempenha a função de adjunto 

adverbial em relação à segunda. 
(B) Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto. 
(C) Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal. 
(D) O termo “a vida dele” funciona como objeto direto. 
(E) Os vocábulos “a” e “dele” desempenham funções 

distintas em relação a “vida”. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 

Questões de 9 a 12 
 
QUESTÃO 9  _______________________  
 
Acerca das disposições em relação à saúde, no âmbito da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) As ações e serviços de saúde no Distrito Federal (DF) 

são de relevância pública, e cabe ao Poder Público a 
respectiva normatização, regulamentação, 
fiscalização e controle, cabendo a execução, 
concorrentemente, por meio de serviços públicos e 
por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado, nos termos da lei. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde no DF integram 
uma rede única e hierarquizada, constituindo o 
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito nacional, 
organizado nos termos da lei federal. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos do DF 
para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados 
a instituições privadas com fins lucrativos, bem como 
para serviços de saúde privativos de servidores. 

(D) As empresas privadas prestadoras de serviços de 
assistência médica, administradoras de planos de 
saúde e congêneres ressarcirão o DF das despesas de 
atendimento dos segurados respectivos em unidades 
de saúde pertencentes ao Poder Público do DF, sendo 
a responsabilidade do pagamento das empresas a que 
estejam associadas as pessoas atendidas em unidades 
de saúde do DF. 

(E) É dever do Poder Público promover e restaurar a 
saúde psíquica do indivíduo, com base no rigoroso 
respeito aos direitos humanos e à cidadania, mediante 
serviços de saúde preventivos, curativos e extra-
hospitalares, sendo vedada a internação psiquiátrica 
compulsória no âmbito do DF. 
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QUESTÃO 10  ______________________  
 
Com relação ao instituto da readaptação, previsto no regime 
jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é 
correto afirmar que a readaptação 
 
(A) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(B) é uma das formas expressas de provimento de cargo 
público. 

(C) será efetivada em cargo de atribuições afins, 
respeitados a habilitação exigida, o nível de 
escolaridade e a equivalência de vencimentos e, na 
hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente até a 
ocorrência de vaga. 

(D) consiste, exigidos os requisitos legais, em 
proporcionar ao servidor efetivo atividades 
compatíveis com a limitação sofrida. 

(E) é uma das formas possíveis de vacância de cargo 
público. 

 

QUESTÃO 11  ______________________  
 
A respeito do tratamento conferido aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Observados os percentuais próprios sobre o 

vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de 
periculosidade são devidos nos termos das normas 
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores 
em geral.  

(B) Os servidores que trabalhem com habitualidade em 
locais insalubres, perigosos ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
vida fazem jus a um adicional que varia de R$ 100,00 
a R$ 260,00, conforme o grau de exposição definido, 
sendo a periculosidade percebida no valor de  
R$ 180,00. 

(C) O adicional de irradiação ionizante é equiparado, para 
efeitos da percepção pecuniária, ao grau máximo de 
insalubridade. 

(D) O servidor que trabalha com habitualidade ou não em 
locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida 
faz jus a um adicional de insalubridade ou de 
periculosidade. 

(E) O adicional por trabalhos com raios X ou substâncias 
radioativas é equiparado, para efeitos de percepção 
pecuniária, ao adicional de periculosidade. 

 

QUESTÃO 12  ______________________  
 
Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal quanto ao 
afastamento para participar de programa de pós-graduação 
stricto sensu, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e 
desde que a participação não possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, para participar, desde que no País, de 
programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior. 

(B) Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria 
voluntária, licença para tratar de interesse particular 
ou vacância em razão de posse em outro cargo 
inacumulável, antes de decorrido período igual ao do 
afastamento ou caso o servidor não obtenha o título ou 
grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir 
integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o 
próprio aperfeiçoamento, salvo, nesse último caso, na 
hipótese comprovada de força maior ou de caso 
fortuito. 

(C) O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os 
demais requisitos legais, o servidor estável participar 
de programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior no exterior. 

(D) Não há vedação no sentido de que seja autorizado 
novo afastamento para curso do mesmo nível.  

(E) O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, 
pois, de comprovação de que o curso seja no interesse 
da Administração. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 13 a 16 
 

QUESTÃO 13  ______________________  
 
Quanto aos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É uma instância colegiada, deliberativa e 

temporária do SUS. 
(B) Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao 

público. 
(C) É obrigatório que, a cada eleição, os segmentos de 

representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores de serviços promovam a renovação de, 
no máximo, 5% de suas entidades representativas. 

(D) O número de conselheiros será definido pelos 
Conselhos de Saúde. 

(E) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, de representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, é 
obrigatória nos Conselhos de Saúde. 

 

QUESTÃO 14  ______________________  
 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às 
diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Centralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 
(B) Atendimento integral. 
(C) Prioridade para os serviços assistenciais em relação 

às atividades preventivas. 
(D) Participação livre de empresas estrangeiras. 
(E) Terceirização dos serviços essenciais. 



PROVA A
PLIC

ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – SEAP/SES-NS 109 – FISIOTERAPEUTA – TIPO “A” PÁGINA  5/12 

QUESTÃO 15  ______________________  
 

De acordo com o art. 16 da Lei no 8.080/1990, à direção 
nacional do SUS compete 
 

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(B) participar da execução, do controle e da avaliação 
das ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho. 

(C) executar todos os serviços de vigilância 
epidemiológica. 

(D) executar todos os serviços de vigilância sanitária. 
(E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 

e nutrição. 
 

QUESTÃO 16  ______________________  
 

Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.  
 

Essas informações se referem a 
 

(A) fatores de risco. 
(B) fatores sociais. 
(C) determinantes sociais da saúde. 
(D) indicadores econômicos em saúde. 
(E) balizadores sociais em saúde. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 17 a 19 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 

Equipe médica e de enfermagem da unidade de saúde X. 
 

 Masculino Feminino Total 
Médico 18 12 30 

Enfermeiro 24 36 60 
Total 42 48  

Fonte hipotética 
 

Considerando o quadro apresentado, deseja-se sortear, 
aleatoriamente, uma equipe formada por um médico e um 
enfermeiro para um plantão extraordinário. Qual é a 
probabilidade de que essa equipe seja formada por um médico 
do sexo feminino e um enfermeiro do sexo masculino? 
 

(A) 0,14. 
(B) 0,16. 
(C) 0,25. 
(D) 0,28. 
(E) 0,50. 

 

QUESTÃO 18  ______________________  
 

Em uma enfermaria, há 12 pacientes, dos quais 8 são idosos. 
Para um evento, deseja-se formar grupos de 6 pacientes, sendo 
que não deveria haver grupos formados apenas por idosos. 
Quantos grupos, distintos em pelo menos uma pessoa, podem 
ser montados nessas condições? 
 

(A) 924. 
(B) 922. 
(C) 916. 
(D) 900. 
(E) 896. 

QUESTÃO 19  ______________________  
 
Paulo realizou uma tarefa em quatro etapas, gastando um total 
de 70 minutos. Na segunda etapa, ele gastou 5 minutos a 
menos do que na primeira e, na terceira, gastou um terço a 
menos do tempo que gastou na segunda. Para a quarta etapa, 
sobraram 9 minutos. O tempo gasto por ele na terceira etapa, 
em minutos, foi igual a 
 
(A) 18. 
(B) 16. 
(C) 15. 
(D) 14. 
(E) 12. 

 
MICROINFORMÁTICA 

Questões de 20 a 22 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
No Microsoft Word 2007, o que deve ser feito no texto para 
inserir o sumário automático? 
 
(A) Não é preciso fazer nenhuma formatação no texto, 

basta inserir o sumário pela opção Referências  
-> Sumário. 

(B) É necessário ser aplicada uma formatação de fonte 
aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer 
no sumário. 

(C) É preciso ser aplicado um estilo de título aos títulos 
e subtítulos do texto que devem aparecer no 
sumário. 

(D) É preciso copiar os títulos e subtítulos do texto para 
a área de transferência antes de fazer o sumário pela 
opção Referências -> Sumário. 

(E) Não é necessário fazer nenhuma formatação no 
texto, basta inserir o sumário manualmente. 

 

QUESTÃO 21  ______________________  
 
Os backups são importantes, pois permitem 
 
(A) criptografia (proteger os dados contra acessos 

indevidos); recuperação de versões; identificação 

de um ataque. 
(B) proteção de dados (para serem recuperados em 

situações, tais como falha de disco); recuperação de 

versões; arquivamento (armazenar dados que não 

são utilizados no dia a dia). 
(C) rastreamento das ações executadas por um usuário 

no computador; detecção do uso indevido do 
computador; arquivamento (armazenar dados que 

não são utilizados no dia a dia). 
(D) proteção de dados (para serem recuperados em 

situações, tais como falha de disco); impedimento 

de registro de dados desnecessários; detecção, 

anulação e remoção de códigos maliciosos. 
(E) bloqueio de sites conhecidos por apresentarem 

propagandas; recuperação de versões; verificação 

de vulnerabilidades nos programas instalados. 
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QUESTÃO 22  ______________________  
 
No Windows 7, a caixa de pesquisa serve para 
 
(A) encontrar algo no computador. 
(B) iniciar programas.  
(C) ajustar configurações do computador. 
(D) abrir pastas usadas com frequência. 
(E) alternar para outra conta de usuário. 

 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
O livro 20 anos de construção do sistema de saúde no Brasil: 
Uma avaliação do Sistema Único de Saúde, publicado pelo 
Banco Mundial em 2013, conclui que, no período avaliado, “o 
Brasil observou melhorias impressionantes nos resultados da 
saúde, com reduções drásticas nos indicadores de mortalidade 
infantil e aumentos na expectativa de vida”. Considerando 
essa informação, assinale a alternativa incorreta a respeito do 
quadro atual dos serviços de saúde pública no Brasil. 
 
(A) A redução da rede de unidades de saúde, nas duas 

últimas décadas, foi acompanhada por igual 
inibição na oferta de serviços pelo sistema público 
de saúde brasileiro.  

(B) A gradual equiparação da disponibilidade de 
serviços entre os estados, atingida por meio da 
reestruturação do sistema hospitalar e da 
implementação da Estratégia de Saúde da Família 
com foco nos estados mais pobres, contribuiu para 
uma redução das disparidades geográficas na 
utilização de serviços de saúde. 

(C) A cobertura de vacinação no Brasil tem 
permanecido próximo aos 100% desde o início dos 
anos 2000. 

(D) Há muitos anos que a proporção de cesáreas no 
Brasil tem estado entre as mais altas do mundo. O 
número de cesáreas vem crescendo em todas as 
regiões do País. 

(E) Entre 1990 e 2009, o volume de consultas médicas 
e de procedimentos de atenção básica aumentou 
significativamente, uma das consequências do 
fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Nos últimos anos, as doenças respiratórias têm ocupado 
posição de destaque no ranking das enfermidades mais 
comuns no Distrito Federal (DF), juntamente com os 
problemas cardiovasculares e o câncer. Além dos maus 
hábitos e do envelhecimento da população, essas 
enfermidades estão relacionadas à poluição do ar. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A implantação do sistema de rodízios de veículos 

no DF, que começou no início deste ano, tem 
propiciado uma melhoria da qualidade do ar nas 
regiões do Plano Piloto e no centro de Taguatinga. 

(B) A ocorrência de doenças respiratórias tem sido rara 
no DF, uma consequência direta da Lei Antifumo, 
sancionada em 2012, que proíbe o uso de cigarros 
em locais públicos. 

(C) A pneumonia, a asma e a bronquite estão entre as 
doenças respiratórias mais comuns no DF, 
influenciadas pelo clima seco do meio do ano, pelo 
tabagismo e pela baixa qualidade do ar em algumas 
regiões. 

(D) A utilização intensiva de transporte individual, em 
detrimento do transporte coletivo, melhora 
sensivelmente a qualidade do ar nas cidades. Os 
ônibus são mais poluentes que os carros, portanto, 
devem ser evitados. 

(E) O excesso de árvores no ambiente urbano central 
de Brasília reduz a oferta de oxigênio no ar, 
especialmente nos períodos de seca, e agrava a 
situação de quem tem doença respiratória. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Estudo divulgado pela Codeplan, em 2013, prevê que a 
população do Distrito Federal (DF) chegará a 3,7 milhões de 
habitantes em 2030. Com relação ao perfil populacional do 
DF, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os telefones celulares estão presentes em quase 

todos os domicílios do DF, assim como quase 
todos têm fogão, televisão e geladeira. 

(B) O percentual de pessoas não naturais do DF é 
expressivo em comparação ao restante do País, 
porém apresenta uma tendência de redução, o que 
sugere tanto uma predisposição de queda no fluxo 
migratório quanto um crescimento proporcional do 
número de pessoas nascidas na cidade. 

(C) No DF, a formalização do emprego com carteira 
assinada é superior à do Brasil, em termos 
percentuais. 

(D) Comparativamente com os demais estados da 
Federação, o DF apresenta a população 
economicamente ativa com o maior rendimento 
médio mensal, superior a R$ 2.500,00. 

(E) Devido ao forte crescimento demográfico ocorrido 
nos últimos 20 anos, apenas 65% da população do 
DF têm acesso a abastecimento de água pela rede 
geral e domicílio com rede de esgoto ou fossa 
séptica.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 26 a 50 
 

QUESTÃO 26  ______________________  
 
Assinale a alternativa que melhor descreve as características 
da lesão nervosa periférica conhecida como neuropraxia. 
 
(A) Perde-se a continuidade anatômica, geralmente 

produzida por secção ou arrancamento do nervo. 
(B) Não ocorre degeneração; a recuperação da função 

poderá ser completada em dois meses. 
(C) Além do comprometimento motor, encontram-se 

alteradas a sensibilidade e as reações autônomas. 
(D) Para que se produza a recuperação, é necessária 

uma reparação cirúrgica. 
(E) É possível que não se recupere totalmente a força 

e que a sensibilidade permaneça um pouco 
alterada. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
Um fisioterapeuta deverá fazer a progressão do tratamento de 
uma paciente submetida à cirurgia de prótese total do joelho. 
Trata-se de uma mulher de 48 anos de idade, ativa, com quadro 
de artrose associado a desvio acentuado do alinhamento 
articular. Ela foi operada há dois dias e, até o momento, 
realizou apenas exercícios de mobilidade ativoassistidos – 
flexão, hiperextensão; contrações isométricas do quadríceps; 
elevações do membro em extensão; e, aplicações periódicas 
de crioterapia. Com relação a essa situação hipotética, assinale 
a alternativa que melhor indica os fatores imprescindíveis para 
o início do treino de marcha. 
 
(A) Desempenho muscular de tronco, membros superiores 

e ausência de edema na articulação. 
(B) Desempenho muscular global, capacidade 

cardiorrespiratória e nível intelectual. 
(C) Desempenho muscular global, ausência de edema, 

capacidade cardiorrespiratória e realização de treino 
pré-operatório. 

(D) Controle inflamatório, efetiva ativação do quadríceps, 
capacidade de elevar o membro em extensão e 
presença de um recurso auxiliar para marcha – no caso, 
uma bengala. 

(E) Controle inflamatório, efetiva ativação do quadríceps, 
capacidade de elevar o membro em extensão e 
presença de um recurso auxiliar para marcha – no caso, 
um andador ou muletas. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 

MÚSCULOS TESTADOS 
MÉDIA DOS RESULTADOS 

DO GRUPO 
Sartório 4,6 
Bíceps femoral 4,7 
Semitendinoso 4,8 
Adutores de quadril (grupo) 4,9 
Quadríceps 3,5 
Glúteo máximo 5 
Glúteo médio/mínimo 5 
Tríceps sural 5 

 
O quadro apresentado contém os resultados da avaliação do 
desempenho muscular no membro lesionado (ou operado) de 
um grupo de pacientes com uma patologia/tratamento em 
comum. Foram utilizadas provas de função manual.  
 
Com base na análise dos dados, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Certamente trata-se de pacientes que foram 

submetidos à cirurgia de reconstrução do ligamento 
cruzado anterior com enxerto dos tendões flexores. 

(B) São pacientes com sequela de compressão do nervo 
ciático. 

(C) Os resultados são inconclusivos. Não é possível 
suspeitar de patologia alguma. 

(D) Apesar de os dados serem gerais, podem se referir a 
pacientes em pós-operatório tardio ou com artrose há 
um período significativo de tempo (3 a 5 anos de 
diagnóstico). 

(E) São achados comuns em pacientes com sequelas de 
acidente vascular encefálico com comprometimento 
da artéria cerebral anterior. 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
Na análise da marcha de um paciente que foi vítima de 
acidente automobilístico, cuja consequência foi uma fratura 
completa do fêmur direito em sua porção diafisária distal, 
chegou-se à seguinte conclusão: “não realiza o toque do 
calcanhar, iniciando a fase de apoio com o aplanamento do pé.” 
Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que 
apresenta uma possível causa para a sequela identificada. 
 
(A) Fraqueza dos músculos isquiotibiais: sem a 

contração efetiva desse grupo, o joelho é incapaz 
de realizar o movimento de extensão. 

(B) Fraqueza do glúteo médio: gera o sinal de 
Trendelenburg, que contribui para a ocorrência do 
valgo dinâmico e compromete a marcha. 

(C) Discinesia da musculatura que compõe o core: sem 
estabilidade de tronco, o paciente manifesta 
instabilidade articular e, consequentemente, não é 
capaz de realizar todas as fases da marcha. 

(D) Déficit de hiperextensão: para a realização da fase 
de toque do calcanhar, o paciente deverá ter, no 
mínimo, cinco graus desse movimento. 

(E) Fraqueza de quadríceps: sequela comum nesse tipo 
de lesão, tem associação com o período de 
imobilização, inibição muscular e perda da ADM 
de extensão. 

 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
O ligamento cruzado anterior (LCA) é considerado um dos 
mais importantes do corpo humano, especialmente por 
promover estabilidade aos movimentos rotacionais do joelho. 
As lesões nesse ligamento são, portanto, significativamente 
debilitantes para a mecânica articular e exigem tratamento 
cirúrgico e fisioterapêutico especializado. Considerando os 
aspectos relacionados à estrutura e à função do LCA, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Trata-se de um ligamento extracapsular e  

intra-articular, irrigado pelo líquido sinovial, cujo 
trajeto cruza com o de outro ligamento, o cruzado 
posterior. 

(B) Não há relação entre as funções dos meniscos e o 
LCA. 

(C) O LCA pode ser dividido anatomicamente em 
banda/feixe anteromedial, de menor tamanho, que 
se torna mais tensa durante a flexão e relaxada 
durante a extensão, e banda/feixe posterolateral, 
mais calibrosa, que se torna mais tensa durante a 
extensão e relaxada durante a flexão. 

(D) A explicação anatômica para a associação entre as 
lesões meniscais e do LCA é a presença do ligamento 
meniscofemoral, que une essas estruturas.  

(E) Trata-se de um ligamento intracapsular, cuja nutrição 
é feita especialmente pelo líquido sinovial. 
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QUESTÃO 31  ______________________  
 
Considere que um fisioterapeuta deverá prestar assistência a 
uma paciente com coxartrose avançada, que foi submetida à 
cirurgia de prótese total do quadril esquerdo há quatro dias. A 
paciente encontra-se em bom estado geral, com queixa de dor 
local leve (EVA 2), sem alterações de sensibilidade, capaz de 
permanecer em sedestação e deambular (cerca de 30 passos) 
sem intercorrências. Considerando as precauções relacionadas 
a esse tipo de procedimento, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao posicionar a paciente em sedestação a partir do 

decúbito dorsal, o fisioterapeuta deverá ter como 
referência virar para o lado sadio, para não 
sobrecarregar o membro lesionado. 

(B) Ao posicionar a paciente em sedestação a partir do 
decúbito dorsal, o fisioterapeuta deverá ter como 
referência virar para o lado operado, para evitar a 
adução do quadril, que poderá luxar a prótese. 

(C) A descarga de peso deverá ser iniciada após, pelo 
menos, 72 horas, para evitar complicações. 

(D) Exercícios de elevação do membro em extensão na 
posição de decúbito dorsal não podem ser realizados, 
pois ultrapassam 90 graus de flexão do quadril. 

(E) Novas tecnologias, como o uso de equipamento de 
mobilização passiva contínua, são restritas a outras 
articulações, como joelho e cotovelo, e não têm 
aplicação nesse caso. 

 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
A reabilitação cardíaca tem como objetivo principal 
possibilitar aos cardiopatas voltarem o quanto antes à vida 
produtiva e ativa por meio de exercícios e mudanças no 
comportamento médico, físico e psicossocial, visando 
principalmente modificar os fatores de risco, como parar de 
fumar, realizar uma dieta adequada e controlar os níveis de 
estresse emocional. No que se refere à reabilitação cardíaca, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A fase I compreende o período desde o início do evento 

coronário até a alta hospitalar. Nesse momento, os 
pacientes deverão estar restritos ao leito e poderão 
realizar exclusivamente exercícios circulatórios. 

(B) Desde que o paciente esteja devidamente monitorizado, 
qualquer exercício poderá ser prescrito para um 
cardiopata na fase II. 

(C) Durante a reabilitação cardíaca, especialmente em 
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 
torácicos, exercícios para os membros superiores 
são grandes aliados para evitar a perda de trofismo 
muscular, as aderências e até mesmo complicações 
pulmonares. 

(D) Os exercícios em cardiopatas devem ser iniciados 
sempre em 30% a 40% da FC máxima, pois evitarão 
riscos para os pacientes. 

(E) Os critérios de avaliação pré/pós-intervenção em 
reabilitação cardíaca são os seguintes: FC, SatO2, 
PA e força muscular global. 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
Em uma unidade de terapia intensiva para pacientes vítimas de 
traumas, um fisioterapeuta se depara com o quadro clínico a seguir. 
 
Paciente do sexo feminino, 55 anos de idade, vítima de 
violência doméstica ao ser espancada pelo enteado, que estava 
sob o efeito de entorpecentes. Ela sofreu lesões superficiais no 
crânio, face e uma fratura estável na região anterior do corpo 
de L3, quando caiu sentada. No momento, encontra-se 
consciente, em respiração espontânea ao ar ambiente, ausculta 
respiratória e saturação dentro do padrão de normalidade, e 
aguarda exames para alta. Ela solicitou ao neurocirurgião ficar 
em sedestação, pois estava cansada de permanecer deitada e já 
sentia a pele ferida nas nádegas e nos calcanhares. 
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta em relação à biomecânica da coluna vertebral. 
 
(A) A posição em ortostatismo geraria menor 

sobrecarga na região fraturada do que a sedestação. 
(B) O quadro clínico da paciente representa uma 

contraindicação absoluta para a posição de 
sedestação, pois, além de gerar maior sobrecarga 
lombar, promoverá o deslocamento do núcleo 
pulposo posteriormente e ocasionará uma hérnia 
de disco. No caso, a posição seria segura somente 
com o uso de colete. 

(C) A posição em decúbito dorsal não gera nenhum 
tipo de carga na coluna vertebral. 

(D) Não há contraindicações para a realização de 
exercícios de mobilidade e resistidos ao nível da 
coluna lombar, pois a fratura é estável e esse é o 
segmento vertebral de maior estabilidade.  

(E) O movimento da coluna em rotação promove 
deslocamentos excessivos do núcleo pulposo. 

 

QUESTÃO 34  ______________________  
 
A respeito dos cuidados paliativos em fisioterapia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As ações consistem em medidas terapêuticas 

direcionadas para o controle dos sintomas físicos. 
(B) O tratamento em cuidados paliativos deve reunir as 

habilidades de uma equipe multiprofissional para 
ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida 
impostas pela doença e promover a reflexão 
necessária para o enfrentamento dessa condição de 
ameaça à vida para pacientes e familiares. 

(C) Os cuidados paliativos são as abordagens ou 
tratamentos, realizados pela equipe de fisioterapia, 
que melhoram a qualidade de vida de pacientes e 
familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida.  

(D) A condição ideal para o desenvolvimento de um 
atendimento satisfatório deve compreender as 
ações enquanto o paciente está internado. 

(E) No Brasil, as atividades relacionadas a cuidados 
paliativos estão totalmente regularizadas na forma 
de lei e são bem conhecidas e aceitas entre os 
profissionais de saúde, gestores hospitalares e 
Poder Judiciário. 
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QUESTÃO 35  ______________________  
 
Acerca da utilização do gelo com finalidade terapêutica, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um recurso que possui a efetividade limitada a 

processos inflamatórios agudos. 
(B) Não pode ser utilizado em pacientes neurológicos, 

mesmo que tenham a sensibilidade preservada e 
não apresentem outras contraindicações. 

(C) Os banhos de contraste consistem em uma 
alternância entre o calor e o frio, em que os 
objetivos são vasomotores, isto é, alterações 
circulatórias que os agentes frio e calor promovem 
nos tecidos. 

(D) A aplicação de crioterapia por meio de bolsas de 
gelo ou de bolsas de gel possui capacidades iguais 
de promover o resfriamento tecidual, por isso são 
as formas mais utilizadas em unidades de saúde. 

(E) Os profissionais que atendem em nível 
ambulatorial terão excelentes resultados com a 
utilização do gelo na fase III da capsulite adesiva. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
 

 
 
A imagem apresenta um exercício convencionalmente 
utilizado em fisioterapia, conhecido como mesa flexora. Nele, 
o paciente realiza a flexão de joelhos unilateralmente ou 
bilateralmente, saindo de 0 grau e atingindo a sua excursão 
muscular máxima. 
 
Com base na interpretação do exercício e nos princípios gerais 
da cinesiologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A realização completa do movimento é feita por 

meio da contração concêntrica dos músculos 
semitendinoso, semimembranoso e bíceps 
femoral. 

(B) Os músculos acessórios ao movimento são o 
sartório, o gastrocnêmio e o tensor da fáscia lata. 

(C) Na imagem, o retorno à posição inicial, ou seja, a 
0 grau de flexão, exigiria a contração excêntrica do 
quadríceps. 

(D) Caso o exercício fosse feito sentado, ou seja, na 
cadeira flexora, a contração excêntrica do 
quadríceps garantiria a fase de elevação do 
membro. 

(E) Como o segmento está sendo movimentado junto a 
um braço de resistência, e o corpo do indivíduo 
está apoiado sobre o aparelho, trata-se de um 
exercício em cadeia cinética fechada. 

QUESTÃO 37  ______________________  
 
No que se refere à patologia cardíaca, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A síndrome caracterizada pela dilatação cardíaca e 

pelo comprometimento da função sistólica de um 
ou dos dois ventrículos é chamada cardiomiopatia 
hipertrófica. 

(B) O infarto agudo do miocárdio é um estado 
fisiopatológico no qual o coração é incapaz de 
bombear o sangue em uma frequência 
proporcional às necessidades metabólicas dos 
tecidos. 

(C) O êmbolo proveniente dos membros inferiores tem 
as artérias coronárias como principal local de 
depósito. 

(D) Alterações no miocárdio por processo inflamatório 
causado por um agente infeccioso são conhecidas 
como endocardites. 

(E) Cor pulmonale é a hipertrofia e dilatação 
ventricular direita secundária à hipertensão 
pulmonar, causada por doenças do parênquima e 
(ou) da vasculatura pulmonar, podendo ser crônica 
ou aguda. 

 

QUESTÃO 38  ______________________  
 
Quanto à fisiologia respiratória, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A PCO2 do gás alveolar e do sangue arterial são 

diferentes, logo a PCO2 arterial não pode ser usada 
para determinar a ventilação alveolar. 

(B) Na posição ortostática, o ápice pulmonar ventila 
mais do que a base. 

(C) Espaço morto são as áreas onde o sangue entra no 
sistema arterial sem passar através das regiões 
ventiladas do pulmão. 

(D) Complacência pulmonar é a tendência do 
parênquima de se opor à distensão e retornar à sua 
forma normal. 

(E) A velocidade de transferência de um gás através de 
uma lâmina de tecido é proporcional a área do 
tecido, diferença de pressão parcial entre os dois 
lados, coeficiente de solubilidade do gás e 
inversamente proporcional a espessura do tecido. 

 

QUESTÃO 39  ______________________  
 
Assinale a alternativa que melhor descreve as características 
de uma doença pulmonar obstrutiva. 
 
(A) O local de ocorrência do distúrbio anatômico 

geralmente é o parênquima pulmonar. 
(B) São restritas à fase de inspiração. 
(C) Ocorre a diminuição da complacência pulmonar. 
(D) A análise das taxas de fluxo é uma mensuração útil 

para esse tipo de comprometimento. 
(E) Patologias nas pleuras e neuromusculares são de 

natureza obstrutiva. 
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QUESTÃO 40  ______________________  
 
Considere hipoteticamente que um paciente do sexo 
masculino de 28 anos de idade foi vítima de acidente em 
cachoeira, há 10 dias. Segue com sedação, RASS-5, em VM 
por TOT. A família relata que ele foi salvo pelos amigos, que 
o retiraram da água e o entregaram aos bombeiros. Com 
relação ao prontuário desse paciente, com diagnóstico de lesão 
medular traumática, assinale a alternativa correta quanto a 
esse tipo de comprometimento. 
 
(A) Independentemente do nível da lesão, o indivíduo 

apresentará diminuição da função respiratória, 
decorrente da redução na ventilação inspiratória e 
diminuição na pressão expiratória. 

(B) O paciente poderá evoluir com a síndrome de 
Brown-Séquard, ou seja, perda proprioceptiva e do 
tato epicrítico contralateral, e perda da sensibilidade 
térmica ipsilateral. 

(C) T4 representa o dermátomo da cicatriz umbilical. 
(D) Segundo a escala de incapacidade da ASIA, o nível 

motor representa o último músculo-chave caudal com 
graduação 3 ou mais, desde que o anterior seja 5. 

(E) Mesmo na lesão medular incompleta, há ausência 
de função sensitiva e motora nos últimos 
segmentos sacrais. 

 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Paciente vítima de acidente de trânsito sofreu diversas lesões, 
entre elas um grave traumatismo cranioencefálico. Ele 
permaneceu na unidade de terapia intensiva (UTI) por 
algumas semanas, em seguida, foi internado em enfermaria e 
atualmente recebe atendimento por meio do Núcleo Regional 
de Atenção Domiciliar. A última evolução do atendimento de 
fisioterapia está descrita a seguir. 
 
Paciente traqueostomizado, encontra-se consciente, respirando 
espontaneamente por meio de macronebulização. À ausculta 
respiratória, apresenta roncos em ápices pulmonares. Pressão 
arterial e frequência cardíaca normais. Encurtamento da 
musculatura flexora plantar bilateralmente. Hemiparesia à direita, 
com predomínio braquial. Realizou exercícios de mobilidade e 
alongamentos globais; recebeu orientação quanto ao posicionamento 
no leito e à mudança periódica de decúbito. 
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O profissional deveria ter realizado condutas de 

fisioterapia respiratória, especialmente terapia de 
higiene brônquica. 

(B) Em razão do quadro apresentado, o paciente deveria 
estar na UTI. 

(C) O tratamento fisioterapêutico realizado está correto e 
atendeu a todas as necessidades do paciente. 

(D) Os critérios de avaliação utilizados são atuais e 
reuniram todos os itens relevantes para o caso. 

(E) As mudanças periódicas de decúbito são medidas 
suficientes para prevenir escaras em pacientes 
acamados. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Considere o seguinte quadro clínico: 
 

• instalação súbita; 
• hemi/quadri/monoplegias ou paresias; 
• hipo ou anestesia superficial ou profunda; 
• hipotonia – hipertonia elástica; 
• arreflexia – hiperreflexia superficial e profunda; 
• paralisia facial central; 
• distúrbios do comportamento, consciência, afasias, 

alterações de pares cranianos, campos visuais e (ou) 
auditivas.  
 

Assinale a alternativa que indica a patologia caracterizada pelo 
quadro clínico descrito. 
 
(A) Distrofia simpaticorreflexa. 
(B) Acidente vascular encefálico. 
(C) Parkinsonismo. 
(D) Traumatismo cranioencefálico. 
(E) Doenças do MTN superior. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Ao prescrever condutas de tratamento fisioterapêutico, o 
profissional deverá certificar-se de que os recursos não 
concorrem entre si e que produzem resultados efetivos, 
garantindo a melhor condição clínica ao paciente. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A sequência lógica de reabilitação do aparelho 

locomotor envolve inicialmente o controle 
inflamatório, seguido pelo restabelecimento do 
desempenho muscular, pela amplitude de 
movimento, capacidade sensoriomotora e função. 

(B) Os itens imprescindíveis na avaliação do paciente 
pneumopata são a inspeção, a palpação, a ausculta 
respiratória, a avaliação da simetria e mobilidade 
torácica, o exame muscular e provas de função 
pulmonar. A ausculta cardíaca, a análise da tosse e 
a gasometria arterial são restritas a pacientes 
internados em unidades de terapia intensiva. 

(C) Pacientes oncológicos ou vítimas de queimaduras 
extensas não devem realizar cinesioterapia, pois 
encontram-se debilitados e isso poderia agravar o 
quadro clínico deles. 

(D) Em serviços de saúde pública, em que, muitas 
vezes, a demanda de trabalho supera o número de 
profissionais existentes, é fundamental a adoção de 
critérios de prioridade. Nesse caso, é possível que 
um ou mais pacientes não sejam atendidos. 

(E) Desde que não apresentem contraindicações 
evidentes, todos os recursos que compõem o 
arsenal fisioterapêutico e que estão disponíveis 
para o profissional devem ser utilizados para a 
melhora do quadro clínico dos pacientes. Um 
recurso não anula nem diminui o efeito do outro. 
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QUESTÃO 44  ______________________  
 
Acerca da atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia 
intensiva, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É de extrema relevância a aspiração das vias aéreas 

pré-extubação, com o objetivo de retirar as secreções 
que se acumulam acima do balonete, evitando a 
aspiração para os pulmões. 

(B) Os pacientes devem ser monitorizados de forma 
contínua quanto às variáveis clínicas, hemodinâmicas 
e alterações na troca gasosa. Ou seja, a gasometria 
arterial deverá ser feita a cada duas horas pelo 
profissional de plantão. 

(C) Os padrões ventilatórios são técnicas de respiração 
com o objetivo de expansão e melhora das trocas 
gasosas, mantendo a pressão positiva constante. 

(D) A pressão positiva nas vias aéreas na expiração 
provoca uma pressão alveolar negativa, o que evita 
o colabamento. 

(E) São técnicas utilizadas para terapia de higiene 
brônquica a tosse dirigida, as válvulas de Flutter, o 
huffing, a tosse manualmente assistida, a inspiração 
sustentada e o freno labial. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Um tipo de órtese largamente utilizada em serviços de saúde 
são os colares cervicais, comumente prescritos em casos de 
lesões de tecidos moles, espasmos musculares ou traumas. No 
que se refere ao uso, à eficiência e à efetividade desses 
dispositivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O colar cervical de espuma não proporciona um 

bloqueio total da ADM, porém proporciona um 
estímulo cinestésico para limitação da mobilidade. 

(B) Pelo fato de terem menor custo, os colares 
cervicais de espuma deveriam ser a primeira opção 
para o pronto atendimento de vítimas de acidentes 
automobilísticos. 

(C) O modelo Filadélfia possui indicação precisa para 
os casos de instabilidade na região, especialmente 
nas lesões ligamentares. 

(D) Em pacientes com alterações posturais cervicais, 
como acentuação da lordose, os colares cervicais 
têm excelente efetividade e devem ser utilizados 
por 6 a 12 horas diárias. 

(E) O colar de plástico ajustável proporciona excelente 
restrição ao movimento de extensão e é uma ótima 
indicação para os deslocamentos posteriores do 
núcleo pulposo. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
Quanto ao processo de monitorização ventilatória, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A relação PaO2 / FiO2 deverá ser menor que 150 

para iniciar o desmame ventilatório. 
(B) A pressão de platô reflete a complacência e a 

resistência da via aérea. É o melhor parâmetro da 
mecânica ventilatória. 

(C) A pressão de pico deve ser mensurada com o 
paciente relaxado, em condições de ausência de 
fluxo, utilizando pausa inspiratória de um a dois 
segundos ou oclusão da válvula expiratória. 

(D) Pode-se obter a resistência total do sistema 
respiratório diminuindo a pressão de pico pela de 
platô, dividido pelo fluxo. 

(E) A monitorização ventilatória refere-se ao conjunto 
de procedimentos de observação do comportamento 
da função pulmonar. É feita de forma contínua e 
exclusiva pelo fisioterapeuta. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
A fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e 
trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 
órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações 
genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. A respeito da 
atuação do fisioterapeuta, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um profissional que está inserido em todas as 

áreas públicas de saúde, tais como postos de saúde, 
internações, unidades de terapia intensiva, centro 
cirúrgico, radiologia, anatomia patológica, 
radioterapia etc. 

(B) Deverá registrar, no prontuário do cliente, as 
prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as 
intercorrências e as condições de alta da assistência. 

(C) Compete a esse profissional elaborar o diagnóstico 
clínico, prescrever, planejar, ordenar, analisar, 
supervisionar e avaliar os projetos de saúde, a sua 
eficácia, a resolutividade e as condições de alta do 
cliente submetido a tratamento. 

(D) Para que uma conduta fisioterapêutica seja 
aplicada, deverá ter o nível mínimo de evidência III. 

(E) O fisioterapeuta fundamenta as respectivas ações 
em mecanismos terapêuticos próprios, criados com 
base na experiência profissional dele. 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
Com relação ao processo de ventilação mecânica, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No modo assistido-controlado, o ventilador realiza 

todos os ciclos respiratórios, sem nenhuma 
influência do paciente. 

(B) Quanto aos ajustes iniciais do equipamento, o 
volume corrente deverá ser sempre 6% a 8% do 
peso do paciente. 

(C) As variáveis que não são controladas pelo 
ventilador podem variar de acordo com as forças 
passivas e ativas aplicadas pelo paciente, 
independentemente do modo ventilatório. 

(D) Em casos de instabilidade hemodinâmica, 
hipovolemia, pneumotórax não tratado e elevação 
da PIC, deve-se manter a PEEP elevada para evitar 
complicações. 

(E) A manutenção da FR > 20 irpm é um fator 
relevante para promover lesões por toxicidade do 
oxigênio. 
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QUESTÃO 49  ______________________  
 
Paciente de 45 anos de idade, diabético e hipertenso, foi 
atropelado há três meses enquanto tentava atravessar uma 
avenida. Como consequência, sofreu fraturas no fêmur e na 
tíbia à direita, com extensa exposição de partes moles. Após a 
cirurgia de fixação, evoluiu satisfatoriamente, porém um 
quadro infeccioso comprometeu a consolidação das fraturas e 
levou à opção pela amputação ao nível do terço proximal da 
coxa. Acerca desse quadro clínico hipotético, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Deve-se aguardar a conclusão da amputação para 

conscientizar o paciente acerca dos recursos 
protéticos e das suas perspectivas funcionais. 

(B) A protetização imediata não influencia no formato 
do coto, portanto deve-se ter como referência a 
vontade do paciente, afinal a amputação é uma 
situação extremamente traumática para ele. 

(C) Os principais objetivos da reabilitação  
pré-protetização são os exercícios de mobilidade, 
para o desempenho muscular, os treinos de 
transferências de peso, equilíbrio e coordenação. 
Deve-se visar à deambulação independente. 

(D) Após a amputação, o paciente deverá permanecer 
sem realizar exercícios de mobilidade até que 
ocorra a resolução do edema. 

(E) Para o caso desse paciente, quando estiver na fase 
pós-operatória e posicionado em decúbito dorsal, 
deverá manter o coto aduzido e rodado 
internamente. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
Considere os achados radiológicos a seguir, relativos ao 
exame de um paciente que se apresentou para atendimento 
ambulatorial de fisioterapia.  
 
Sequência da coluna nos vários planos ortogonais, sem 
administração de meio de contraste. Os discos intervertebrais 
de T4 a T10 apresentam desidratação e redução da espessura. 
São evidenciados nódulos de Schmorl. Os neuroforames são 
livres.  
 
Nesse caso hipotético, o possível diagnóstico é 
 
(A) espondiloartrose. 
(B) espondilite anquilosante. 
(C) hérnia discal torácica. 
(D) mal de Pott. 
(E) doença de Scheuermann. 
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