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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10
O salto da terapia genética
Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias
Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto
à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau
prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes
envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.
Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma
maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação
e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição
genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais,
os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.
Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias
que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre
como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de
determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois
existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir
a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles
que eventualmente puderem pagar por eles.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html

QUESTÃO 01
Na frase “[...] exigir a máxima transparência nos resultados
e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para
todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem
pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem
sucessivamente a quais regras de acentuação?

QUESTÃO 03
A oração “Seu desenvolvimento foi vertiginoso”, manteria
seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto
caso houvesse substituição da palavra destacada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação

dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos
vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
paroxítonos.
(D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos
vocábulos paroxítonos.

Perigoso
Atordoante
Apressurado
Tardio

QUESTÃO 04
Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:
(A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão

será a doença hereditária que mais terá possibilidades de
cura.
(B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento
da terapia genética.
(C) A terapia genética é um procedimento que permite
apenas a cura e a não transmissão de doenças
hereditárias.
(D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi
atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem
a uma possibilidade.
(A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia

QUESTÃO 05
O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

genética está em condições de cumprir suas promessas
e dar o salto à prática clínica.”
(B) “Os primeiros experimentos tiveram de ser
abandonados por causa dos efeitos adversos.”
(C) “Ainda estamos longe de ter os conhecimentos
necessários para tornar isso possível, pois existem
muitos genes e muitas interações entre eles.”
(D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação
desses avanços, exigir a máxima transparência nos
resultados e garantir que esses tratamentos estejam
disponíveis para todos e não apenas para aqueles que
eventualmente puderem pagar por eles.”

(A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a

fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
(B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que

caracteriza um fato.
(C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor

quanto a tempo e espaço.
(D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores,

uma vez que se trata de um texto informativo.
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QUESTÃO 06
A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos
EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de
leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os
resultados das primeiras terapias experimentais [...]”,
considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 10
No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma
figura de linguagem chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora
Apóstrofe
Prosopopeia
Perífrase

(A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar

entre vírgulas por se tratar de um aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar

orações justapostas.
(C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial
breve.
(D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de
um adjunto adverbial breve.

QUESTÃO 11
Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas
as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso,
necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual
comando precisará escrever na folha do programa e em
seguida apertar a tecla Enter?

QUESTÃO 07
Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à
transitividade verbal pode-se dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige

apenas um complemento com preposição.

QUESTÃO 12
A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones
Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7.
Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela
encontrará a opção.

(B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois

complementos: um direto e outro indireto regido por
preposição.
(C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um
complemento sem preposição.
(D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por
um complemento sem preposição.

QUESTÃO 08
Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados
por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia
nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e
substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada
indica que entre as orações há uma relação:
(A)
(B)
(C)
(D)

=text()
=rand()
=lorem()
=paragraph()

(A)
(B)
(C)
(D)

Causal
Condicional
Concessiva
Consecutiva

1
2
3
4

QUESTÃO 13
Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft
Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a
célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

QUESTÃO 09
“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta —
em 2013 — de uma nova técnica de edição genética,
chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes
ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando
sintaticamente
os
termos
em
destaque,
estes,
respectivamente, podem ser considerados como:
(A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
(B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
(C) Ajunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto

adverbial.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto

adnominal.
2

Ficará aguardando o intervalo
Selecionará as células do intervalo
Retornará uma mensagem de erro #REF!
Retornará uma mensagem de erro #NUL!
NÍVEL SUPERIOR | FISIOTERAPEUTA

FUNGOTA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

QUESTÃO 14
Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint
2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais
teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de
slides a partir do slide selecionado.

QUESTÃO 18
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem
dos recursos para financiamento do Sistema Único de
Saúde, sendo estes:
(A) recursos do orçamento da seguridade social, da União,

(A)
(B)
(C)
(D)

SHIFT+ F4
SHIFT+ F5
CTRL+F4
SHIFIT+F6

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
(B) recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
somente.
(C) recursos do orçamento da seguridade social da União e
do Fundo de participações dos Municípios.
(D) recursos do orçamento da União, distribuídos,
igualitariamente, entre os Estados, Distrito Federal e
Municípios.

QUESTÃO 15
O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico:
https://www.uol.com.br, o mesmo abre o navegador Internet
Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o
nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas
CTRL+ENTER. O resultado será?

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da
seguinte forma:

(A) Redirecionado para o buscador configurado no
navegador.
(B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer
não pode exibir a página.
(C) O Carregamento da página principal do site digitado.
(D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando
válido.

(A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios,

afetando-se o restante aos Estados.
(B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o

LEGISLAÇÃO

restante aos Municípios.
(C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-

se o restante aos Estados.

QUESTÃO 16
De acordo com o caput do art. 3ª da Lei n. 8.142/90, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com
destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
são repassados a estes:

(D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por

cento aos Estados.

QUESTÃO 20
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu
responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos
mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em _____.

(A) de forma regular e automática, de acordo com critérios

do art. 35 da Lei n. 8.080/90.

(A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício

(B) de forma sistêmica e automática, de acordo com

financeiro.

critérios do regimento interno do Fundo Nacional de
Saúde.
(C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do regimento interno do Fundo
Nacional de Saúde.
(D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

(B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro

anterior.
(C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.
(D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.

QUESTÃO 21
A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações
e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

QUESTÃO 17
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único
de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas.

(A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos

reguladores.
(B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho

um sistema único.
(C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo

Médico.

um sistema único.

(C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de

(D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo

sistemas múltiplos.

Secretários de Saúde.
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QUESTÃO 22
A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de
estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as
quais:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de
Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:
(A) no julgamento de incidentes de desvio ético de
profissionais da saúde.
(B) na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente.
(C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos
de direção de cada esfera de governo, com poder
deliberativo.
(D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas
para a formulação de políticas de saúde em cada nível
correspondente.

(A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo

uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na
primeira o recebimento, classificação, pesagem e
lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das
roupas lavadas.
(B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar
devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa
utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por
um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por
outro operador.
(C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não
necessitam de dispositivos eletromecânicos que
interrompam seu funcionamento quando da abertura de
seus compartimentos.
(D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita
a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores
junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

QUESTÃO 23
A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito
administrativo, dentre as quais pode-se elencar:
(A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de

saúde básica.
(B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de

saúde da população e das condições ambientais, em
relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
(C) elaboração, organização e coordenação do sistema de
informação de saúde da família e da pessoa idosa.
(D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

QUESTÃO 24
A Lei nº8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles
devem ser:
(A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
(C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva
Secretaria de Saúde.
(D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
“Acabaram as desculpas. Pesquisadores espanhóis da Universidade Camilo José Cela, de Madri, constataram que a prática de
exercícios físicos durante a gestação pode - e deve! - ser feita por todas as mulheres, mesmo aquelas acostumadas a levar uma
vida sedentária. Outro estudo, publicado no começo do ano no periódico Obstetrics & Gynecology, já havia indicado que as
atividades físicas podem ser realizadas por grávidas saudáveis desde o início até as últimas semanas de gestação”.
Disponível em: http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Vida-de-gravida/noticia/2017/09/gravidez-exercicio-fisico-deve-fazer-parte-da-rotina-de-todas-maes.html. Acesso em 9 de janeiro de 2018.

Com relação a prescrição de exercícios na gravidez, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Qualquer grávida está apta a realizar exercícios extenuantes com a condição de que tenham a duração máxima de 30 minutos.
Exercícios com aumento de carga progressivo podem ser realizados por grávidas hipertensas.
A grávida de baixo risco pode e deve iniciar um programa de exercícios no primeiro trimestre de gravidez.
Durante o treino, há um ligeiro decréscimo do débito cardíaco em exercícios leves e moderados.

QUESTÃO 27
Durante a gravidez ocorrem algumas alterações no sistema respiratório. Sobre essas alterações, é correto afirmar:
(A) O útero aumentado provoca menor elevação do diafragma, resultando em respiração predominantemente abdominal.
(B) A hiperventilação resulta em níveis diminuídos de dióxido de carbono alveolar, o que favorece a difusão de dióxido de

carbono da circulação fetal para a materna.
(C) A dispneia no primeiro e segundo trimestre é causada pelo baixo volume na corrente respiratória.
(D) A alcalose respiratória na gravidez é causada pelo aumento de PCO2 no sangue.

QUESTÃO 28
O sistema cardiovascular se adapta durante a gravidez para garantir a boa nutrição da mãe e do feto. Sobre as alterações
cardiovasculares que ocorrem nesse período, é correto afirmar:
(A) O maior aumento do volume sanguíneo ocorre durante o último trimestre de gravidez.
(B) A diminuição do volume plasmático e o aumento da massa de células vermelhas são responsáveis pela anemia patológica

na gravidez.
(C) A frequência aumenta ao longo da gravidez, atingindo ao pico de 10-15 batimentos por minuto acima dos valores não

gravídicos.
(D) A pressão sanguínea arterial aumenta no final do primeiro trimestre e ao longo da gravidez.

QUESTÃO 29
O exercício físico desencadeia respostas cardiovasculares maternas, por isso, ele deve ser prescrito por um profissional
devidamente habilitado. Com base nessa temática, marque a alternativa correta:
(A) Durante o exercício, o fluxo sanguíneo uterino aumenta acentuadamente.
(B) O exercício regular durante a gravidez melhora a reserva cardiovascular materna, os mecanismos maternos para dissipação

do calor e o crescimento e a função placentária.
(C) O exercício realizado de forma regular não interfere na duração do trabalho de parto.
(D) A frequência respiratória não se altera durante exercícios na bicicleta e musculação.

QUESTÃO 30
O processo de envelhecimento acarreta alterações sistêmicas na mulher. Sobre essas alterações, marque a alternativa correta.
(A) Com o envelhecimento, a mulher experimenta diminuição tanto do débito cardíaco, quanto da pressão sanguínea e da

resistência vascular.
(B) Ao envelhecer, observa-se na mulher a diminuição de força da musculatura respiratória e aumento da capacidade vital.
(C) O sistema renal também sofre alterações com o envelhecimento da mulher como: diminuição do fluxo sanguíneo renal e

aumento da taxa de filtração glomerular.
(D) Ao envelhecer, a mulher apresenta diminuição da massa óssea e diminuição da massa muscular.
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QUESTÃO 31
“Perda urinária: isso não precisa ser um pesadelo! A perda urinária ainda é vista como um estigma. Felizmente, graças aos avanços
da ciência, há solução para quase todos os casos (...)”. Por Marianne Pinotti.
Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/perda-urinaria-isso-nao-precisa-ser-um-pesadelo. Acesso em 9 de janeiro de 2018.

Com relação ao atendimento fisioterapêutico em mulheres com incontinência urinária, é correto afirmar:
(A) Inicialmente, a paciente será aconselhada a permanecer em repouso para evitar as perdas de urina.
(B) A paciente receberá instrução de contração adequada da musculatura do assoalho pélvico, acompanhado de um programa

de exercícios domiciliares.
(C) A unidade de estimulação elétrica não estará indicada nesses casos, porque ela não faz diferença em casos de incontinência

urinária de esforço.
(D) O tratamento de fortalecimento muscular do assoalho pélvico não é necessário porque, em geral, não há relatos de fraqueza

nesse grupo muscular por mulheres com incontinência urinária de esforço.

QUESTÃO 32
A eletroterapia tem sido utilizada como um dos recursos fisioterapêuticos no tratamento de algumas condições ginecológicas.
Com base nisso, marque a alternativa correta.
(A) A estimulação elétrica neuromuscular, a corrente interferencial e a corrente de pulso de alta voltagem são opções de

tratamento para fraqueza da musculatura do assoalho pélvico.
(B) Para o tratamento da fraqueza muscular do assoalho pélvico indica-se principalmente o TENS.
(C) A corrente interferencial é usada exclusivamente para alívio da dor.
(D) Para o tratamento da fraqueza muscular do assoalho pélvico indica-se o TENS, a estimulação elétrica neuromuscular, a

corrente interferencial e a corrente de pulso de alta voltagem.

QUESTÃO 33
Sobre o Código de Ética Profissional da Fisioterapia, marque a alternativa correta.
(A) O fisioterapeuta opta por comunicar ou não à chefia imediata da instituição em que trabalha fato que tenha conhecimento

que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.
(B) Ao fisioterapeuta cabe exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro, e obedecer aos preceitos da ética profissional,

da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão.
(C) O fisioterapeuta pode delegar a outro profissional não fisioterapeuta atividades privativas da fisioterapia.
(D) O fisioterapeuta pode prescrever medicações para auxílio do tratamento fisioterapêutico.

QUESTÃO 34
Todos os fisioterapeutas têm deveres fundamentais relacionados à assistência ao cliente/paciente/usuário. Marque a alternativa
correta sobre esses deveres:
(A) 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.
(B) Ignorar o princípio bioético de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente/paciente/usuário de decidir sobre a

sua pessoa e seu bem estar.
(C) Não 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 ao seu responsável legal.
(D) Não utilizar razões de urgência para priorizar o atendimento fisioterapêutico.

QUESTÃO 35
Sobre o posicionamento de recém nascidos na incubadora, marque a alternativa correta.
(A) O posicionamento terapêutico objetiva promover a contenção e a adaptação suave ao ambiente extrauterino, além de otimizar

a estabilidade fisiológica e a organização neuro-comportamental.
(B) A posição prono promove instabilidade para a caixa torácica, aumentando o consumo de O2.
(C) A posição supina aumenta a incidência de Síndrome da Morte Súbita, além de favorecer a postura fletida e simétrica do

corpo.
(D) Ao ser posicionado em decúbito lateral, o recém-nascido apresenta maior dificuldade em realizar o comportamento das mãos

na linha média e o comportamento mão-boca.
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QUESTÃO 36
Durante a realização da fisioterapia em neonatos, o fisioterapeuta deverá estar atento, por exemplo, a sinais de desconforto
respiratório. Para isso ele poderá se basear no seguinte instrumento avaliativo desse quadro.
(A)
(B)
(C)
(D)

Escala de Apgar.
Boletim de Silverman- Andersen.
Escala de Glasgow.
Teste de Capurro.

QUESTÃO 37
Um recém-nascido a termo apresenta gasometria, indicando como única alteração a hipercapnia grave. Na tentativa de reverter o
quadro, recomenda-se o seguinte ajuste no ventilador mecânico:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aumento da frequência respiratória.
Diminuição da pressão inspiratória.
Aumento da fração inspirada de oxigênio.
Aumento do tempo inspiratório.

QUESTÃO 38
Alguns estudos têm descrito algumas considerações sobre a utilização ventilação não invasiva em neonatologia. Marque a
alternativa correta sobre o uso dessa modalidade em neonatos.
(A) A ventilação não invasiva não está indicada na fase de desmame da ventilação mecânica, porque não interfere no sucesso

da extubação.
(B) Na fase aguda da síndrome do desconforto respiratório, o CPAP precoce diminui a necessidade de suporte ventilatório mais

agressivo.
(C) Em neonatologia dá-se preferência ao uso da máscara facial parcial em detrimento das prongas nasais.
(D) A ventilação não invasiva diminui a ventilação minuto e a capacidade residual funcional.

QUESTÃO 39
A fisioterapia em oncologia é um desafio, principalmente quando se trata de cuidados paliativos. Marque a alternativa correta
sobre o tratamento fisioterapêutico nesses casos.
(A) O programa fisioterapêutico não deve ser individualizado, podendo ser o mesmo, independente do caso e do paciente.
(B) A fisioterapia estará centrada apenas nas alterações respiratórias.
(C) O fisioterapeuta deve atuar também de forma preventiva a fim de evitar complicações como: úlceras de decúbito, dispneia,

infecções e até mesmo parada cardiorrespiratória.
(D) A fisioterapia estará centrada unicamente nas alterações osteomioarticulares.

QUESTÃO 40
Ao deparar-se com um paciente oncológico, o fisioterapeuta precisará estabelecer os objetivos do tratamento fisioterapêutico.
Marque a alternativa que indica o recurso adequado para o ganho de força muscular.
(A)
(B)
(C)
(D)

TENS.
Alongamento.
Exercícios com carga progressiva.
Drenagem linfática manual.

QUESTÃO 41
Sobre as principais técnicas fisioterapêuticas de higiene brônquica utilizadas em pediatria, marque a alternativa correta.
(A) A expiração lenta prolongada é uma técnica ativa expiratória realizada pelo lactente.
(B) A drenagem autógena utiliza uma inspiração máxima pelo terapeuta, devendo ser realizada na posição deitada.
(C) A expiração lenta total com a glote aberta em infra lateral é uma técnica ativo-passiva ou ativa, realizada em decúbito lateral

com expirações lentas indicada para pacientes preferencialmente cooperantes.
(D) A técnica de expiração forçada deverá ser usada apenas no neonato.
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QUESTÃO 42
As técnicas expiratórias forçadas para a depuração de vias aéreas proximais são usadas na fisioterapia em pediatria, porém suas
aplicabilidades dependerão da avaliação prévia e da idade da criança. Com base nessa afirmativa, marque a alternativa que
corresponde a exemplos dessas técnicas expiratórias forçadas na criança maior:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tosse provocada e tosse dirigida.
Expiração lenta total com glote aberta e expiração lenta prolongada.
Tosse dirigida e drenagem autógena.
Tosse provocada e expiração lenta prolongada.

QUESTÃO 43
No que diz respeito à fisioterapia em pediatria, a tomada de decisão fisioterapêutica estará diretamente relacionada à avaliação
fisioterapêutica capaz de identificar o local exato de acometimento do aparelho respiratório. Com base nisso, marque a alternativa
que apresenta respectivamente o local do distúrbio e o tipo de manobra indicada para ele.
(A)
(B)
(C)
(D)

Vias aéreas intratorácicas proximais, expiração lenta prolongada.
Vias aéreas extratorácicas, drenagem rinofaríngea retrógrada.
Vias aéreas intratorácicas distais, tosse provocada.
Vias aéreas intratorácicas distais, drenagem rinofaríngea retrógrada.

QUESTÃO 44
Qual dos recursos mecânicos fisioterapêuticos é utilizado para o treinamento da musculatura respiratória?
(A)
(B)
(C)
(D)

Respiron.
Voldyne.
Flutter.
Treshold.

QUESTÃO 45
Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne apresentam diversas alterações funcionais progressivas. Marque a alternativa
correta que representa o padrão de marcha assumido por esses pacientes.
(A)
(B)
(C)
(D)

Claudicante.
Ceifante.
Atáxica.
Anserina

QUESTÃO 46
Marque a alternativa que corresponde a um exemplo de doença não progressiva do cérebro caracterizada por disfunção motora,
distúrbios posturais e outros.
(A)
(B)
(C)
(D)

Paralisia cerebral.
Meningocele.
Doença de Parkinson.
Síndrome de Guillain- Barré.

QUESTÃO 47
Marque a alternativa correta que apresenta a doença caracterizada por tenossinovite dos tendões dos músculos abdutor longo do
polegar e extensor curto do polegar.
(A)
(B)
(C)
(D)

Doença de Dupuytren.
Tenossinovite estenosante.
Doença de DeQuervain.
Epicondilite lateral.
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QUESTÃO 48
O teste de Phalen e sinal de Tinet é usado para exame físico da Síndrome do Túnel do carpo. Marque a alternativa que descreve
essa síndrome.
(A)
(B)
(C)
(D)

Descontinuidade, desarticulação entre os pares articulares da vértebra.
Compressão do nervo mediano no retináculo dos flexores (túnel do carpo).
Doença caracterizada por aumento da pressão intracompartimental, ocorrendo compressões vascular, nervosa e de tecidos.
Doença caracterizada por espessamento da bainha sinovial dos tendões dos músculos flexores dos dedos.

QUESTÃO 49
Com o avançar da idade, observa-se algumas alterações na população idosa que tendem a comprometer a sua qualidade de vida,
dentre elas, cita-se a instabilidade postural e quedas. Com base nisso, marque alternativa que contém considerações verdadeiras
sobre essas duas alterações no idoso.
(A) A instabilidade postural não está relacionada a quedas e traumatismo no idoso.
(B) Sua ocorrência está geralmente associada a uma causa bem definida.
(C) A instabilidade postural e as quedas no idoso tem causa multifatorial composta tanto por fatores intrínsecos como

extrínsecos.
(D) A frequência de quedas diminui com o avançar da idade.

QUESTÃO 50
Qual dos recursos fisioterapêuticos abaixo está contraindicado para o tratamento de linfedema de membro superior no pós
operatório de tumor de mama?
(A)
(B)
(C)
(D)

Cinesioterapia ativa.
Bandagens compressivas.
Drenagem linfática manual.
Ondas curtas.
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