
FISIOTERAPEUTA - NASF

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 2 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: http://concursos.biorio.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: FIS98, NFS20 e FIS59

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS
                                    José Paulo Kupfer, O Globo, 11/07/2014
 

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira 
por um resultado humilhante, resta ter de conviver 
com as tentativas de uso político do desastre e de 
vinculá-lo à complicada situação da economia. 
Essas articulações, de um reducionismo lógico 
constrangedor, são comuns no país do futebol, 
sobretudo nos momentos como os de Copas do 
Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem 
por isso fazem sentido e muito menos contribuem 
para que os verdadeiros problemas extracampo 
sejam devidamente diagnosticados e superados.
 Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do 
trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um 
jogo que, por coincidência de calendários, sempre 
se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-
se não embarcar na canoa furada das correlações 
entre futebol e política e muito menos tentar 
pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde 
o futebol foi redesenhado como arte e, assim, 
criativo, causou a impregnação da alma nacional. 

QUESTÃO 1
O autor do texto defende uma série de ideias no texto; 
entre essas ideias está a de que:

(A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
(B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
(C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave 

crise;
(D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da 

comissão técnica;
(E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser 

mais cuidadosas.

QUESTÃO 2
No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois 
motivos básicos:

(A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso 
político dessa derrota;

(B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota 
à situação da economia;

(C) a vinculação da derrota à situação econômica e a 
complicada situação da economia brasileira;

(D) a complicada situação da economia brasileira e a 
convivência com tentativas de uso político dessa 
situação;

(E) as tentativas de uso político da atual situação 
econômica e a derrota da seleção brasileira de 
futebol.

QUESTÃO 3
O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas 
correlações se realizam na ligação entre:

(A) esporte e economia;
(B) economia e política;
(C) política e eleições;
(D) eleições e política;
(E) política e esporte.

QUESTÃO 4
“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante, resta ter de conviver com 
as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-
lo à complicada situação da economia”. O comentário 
INADEQUADO sobre os componentes desse segmento 
do texto é:

(A) há relações de concordância nominal entre 
substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;

(B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de 
conviver”;

(C) há um complemento nominal em “do desastre”;
(D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o 

termo “uso político”;
(E) há a expressão de uma opinião no emprego do 

adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 5
Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no 
texto trazem uma consequência maléfica, que é:

(A) a visão reducionista dessas ligações;
(B) a consideração exagerada do valor do futebol;
(C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de 

chuteiras;
(D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
(E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.
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QUESTÃO 6
“Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, 
é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em período 
de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da 
seguinte expressão:

(A) mobiliza intensamente;
(B) é do jogo;
(C) uso político de um evento;
(D) coincidência de calendários;
(E) período de eleições gerais.

QUESTÃO 7
“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia 
ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a 
frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

(A) que fosse feito uso político de um evento;
(B) que seja feito uso político de um evento;
(C) que se faça uso político de um evento;
(D) que se fizesse uso político de um evento;
(E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 8
O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade 
coloquial de linguagem:

(A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros”;

(B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em 
período de eleições gerais”;

(C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das 
correlações entre futebol e política...”;

(D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado 
como arte e, assim, criativo, impregnou a alma  
nacional”;

(E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 9
Em todas as opções abaixo há um par de palavras 
retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras 
apresentam-se em ordem diferente das demais é:

(A) complicada situação;
(B) seleção brasileira;
(C) resultado humilhante;
(D) uso político;
(E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 10
O termo sublinhado que exerce uma função sintática 
diferente das demais é:

(A) “Fazer uso político de um evento”;
(B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
(C) “tentativas de uso político do desastre”;
(D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
(E) “causou a impregnação da alma nacional”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a 
definição de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e municípios:

(A) o perfil epidemiológico da população;
(B) a eficiência na arrecadação de impostos;
(C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
(D) a participação paritária dos usuários no conselho de 

saúde;
(E) a redução do déficit público.

QUESTÃO 12
A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

(A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas 
sob vigilância.

(B) Coletar sistematicamente as informações na rede de 
saúde ou fora dela.

(C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
(D) Promover a educação alimentar e nutricional da 

população.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 13
No Brasil, a transição demográfica refere-se:

(A) à redução da mortalidade, principalmente por 
doenças infecciosas, acompanhada da não redução 
da fecundidade;

(B) ao processo de envelhecimento da população pela 
queda da fecundidade, mantido o decréscimo da 
mortalidade;

(C) ao grande crescimento populacional;
(D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de 

trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
(E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da 

expectativa de vida.
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QUESTÃO 14
A percepção da saúde como direito de cidadania é um 
dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse 
contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

(A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
(B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
(C) conjunto de condições coletivas de existência com 

qualidade de vida; 
(D) compreensão da saúde como um estado biológico;
(E) estado de ausência de doença.

QUESTÃO 15
A fase inicial do processo de planejamento participativo 
de uma intervenção em educação voltada a uma 
comunidade é:

(A) identificar os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento da intervenção;

(B) determinar o conteúdo programático;
(C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico 

previamente realizado pelo próprio profissional 
responsável pela intervenção;

(D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a 
serem adotadas;

(E) identificar o problema e determinar suas causas e 
consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 16
O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e 
peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e 
de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de 
desenvolver câncer de:

(A) estômago;
(B) esôfago;
(C) cólon;
(D) fígado;
(E) cavidade oral.

QUESTÃO 17
Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil 
apresenta uma distribuição geográfica diferente para 
algumas de suas principais doenças endêmicas; em 
relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

(A) A maior prevalência da infecção chagásica está na 
região da Amazônia Legal e Sul.

(B) As hantaviroses são consideradas doenças emergentes 
nas Américas.

(C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados 
na região Sul.

(D) A leptospirose tem como principal medida preventiva 
a imunização.

(E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de 
mau prognóstico.

QUESTÃO 18
O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos 
para ambos os sexos são as:

(A) causas externas;
(B) neoplasias;
(C) doenças do aparelho circulatório;
(D) causas mal definidas;
(E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 19
A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

(A) majoritário;
(B) minoritário;
(C) obrigatório;
(D) complementar;
(E) normativo.
 

QUESTÃO 20
O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações 
de, EXCETO:

(A) vigilância sanitária;
(B) saneamento ambiental;
(C) vigilância epidemiológica;
(D) saúde do trabalhador;
(E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Para aplicar o teste de gaveta de Lachman são necessários 
alguns procedimentos que estão descritos abaixo. 
Analise-os e assinale V para verdadeiro e F para falso.

I - O joelho deve ser posicionado em aproximadamente 
30 graus.

II - O paciente estende a perna sobre a coxa contra 
oposição do examinador.

III - Uma mão do examinador estabiliza a perna na região 
distal da coxa.

Os procedimentos I, II e III são respectivamente:

(A) V, F, V;
(B) F, F, F;
(C) V, F, F;
(D) F, V, F;
(E) F, V, V.
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QUESTÃO 22
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi instituída 
pela Portaria

(A) 2528/GM - 19 out 2006;
(B) 5282/GM - 10 set 2005;
(C) 8080/GM – 19 set 1990;
(D) 2432/GM – 19 out 2011;
(E) 3965/GM – 14 dez 2010.

QUESTÃO 23
Um dos objetivos do SUS, em relação à pessoa idosa é:

(A) oferecer moradia adequada a seu padrão 
socioeconômico;

(B) preservar sua autonomia e sua independência funcional;
(C) realizar visitas domiciliares evitando seu 

deslocamento desnecessário;
(D) entregar medicamentos a domicílio para evitar 

consultas múltiplas;
(E) atender todas suas necessidades básicas de 

sobrevivência.

QUESTÃO 24
Abaixo estão algumas supostas diretrizes da política 
nacional de saúde da pessoa idosa. Analise-as e assinale 
a única correta.

(A) Acolhimento preferencial em unidades hospitalares.
(B) Edição e distribuição do guia prático do cuidador.
(C) Fortalecimento da participação social.
(D) Fornecimento livre de medicamentos.
(E) Promoção do envelhecimento restrito ao domicílio.

QUESTÃO 25
Avalie se são estratégias da política nacional de saúde da 
pessoa idosa:

I- Implementação do programa de internação 
hospitalar.

II- Ampliação do acesso à consulta do programa Olhar 
Brasil. 

III- Implantação da caderneta de saúde da pessoa idosa.

Assinale

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

QUESTÃO 26
A Portaria que aprovou a politica nacional de atenção 
básica e estabeleceu a revisão das diretrizes e normas 
para a organização da atenção para a estratégia de saúde 
da família foi a:

(A) 11.350/2006;
(B) 6.286/2007;
(C) 7.508/2010;
(D) 2.488/2011;
(E) 3.252/2009.

QUESTÃO 27
Em relação às diretrizes do NASF na política nacional da 
atenção básica, avalie se as afirmativas abaixo são falsas 
(F) ou verdadeiras (V).

I- Ação interdisciplinar e intersetorial.
II- Intervenção direta e frequente com o usuário.
III- Desenvolvimento da noção de território. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V ,F, V;
(D) F, V, F;
(E) F, F, V.

QUESTÃO 28
Em relação ao NASF, analise as afirmativas a seguir:

I- Tem por objetivo aperfeiçoar a gestão da saúde na 
atenção básica, dentre outros.

II- Um dos seus requisitos é a responsabilidade por 
determinado número de equipes de saúde da família.

III- Não se compromete com a reabilitação da saúde, 
pois isto não faz parte da atenção primária.

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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QUESTÃO 29
Na proposta dos NASFs há o conceito de “apoio matricial”. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale V para verdadeira 
e F para falsa.

I- Complementa-se com o processo de trabalho em 
“equipes de referência”

II- Refere-se também à dimensão da distribuição do 
poder que se quer na organização

III- Representa um tipo de arranjo que busca mudar o 
padrão dominante nas organizações

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V, F, V;
(D) F, V, F;
(E) F, F, V.

QUESTÃO 30
Em relação às diretrizes da saúde mental na atenção 
primária, analise as afirmativas abaixo.

I- O cuidado compartilhado tem o paciente como eixo 
central do processo saúde-doença

II- O apoio matricial visa facilitar o encaminhamento 
para a clínica especializada

III- A responsabilização compartilhada estimula a 
aquisição de novas competências

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

QUESTÃO 31
A política nacional de saúde mental tem como principal 
diretriz:

(A) o aumento do número de hospitais psiquiátricos para 
atender à crescente demanda;

(B) a redução gradual e planejada de leitos em hospitais 
psiquiátricos;

(C) o encaminhamento a instituições psiquiátricas de 
pacientes com histórico de internações;

(D) a implantação de uma rede exclusiva de unidades 
psiquiátricas também nas comunidades;

(E) o fornecimento de medicamentos necessários para o 
tratamento psiquiátrico.

QUESTÃO 32
Abaixo estão algumas supostas diretrizes estabelecidas 
pela política nacional de saúde da pessoa com deficiência. 
Analise-as e depois assinale a alternativa correta.

I- A prevenção de deficiências.
II- A capacitação de recursos humanos.
III- A ampliação das informações sobre o tema.

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) somente as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33
A reabilitação na atenção primária à saúde tem 
particularidades. Avalie se as afirmativas abaixo são falsas 
(F) ou verdadeiras (V) em relação a essas particularidades.

I- Pode propiciar a redução de incapacidades e o 
consequente favorecimento da inclusão social.

II- Pode ocorrer mesmo distante da moradia do indivíduo, 
pois a comunidade sempre consegue transporte.

III- Deve repercutir diretamente na atenção integral ao 
indivíduo e sua família, bem como na comunidade.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V, F, V;
(D) F, V, F;
(E) F, F, V.

QUESTÃO 34
Em relação às ações das equipes das equipes NASF na 
reabilitação, avalie se as afirmativas abaixo são falsas (F) 
ou verdadeiras (V):

I - Implantar o projeto terapêutico singular sem 
discussão.

II - Desenvolver ações intersetoriais como o projeto de 
saúde do território.

III - Propor ações de reabilitação baseadas na 
comunidade.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V, F, V;
(D) F, V, F;
(E) F, V, V.
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QUESTÃO 35
Com relação à saúde mental, sabe-se que existem 
responsabilidades conjuntas NASF-Equipes de Saúde da 
Família. Avalie se tais responsabilidades incluem:

I- Compartilhamento do cuidado.
II- Detecção precoce de abuso de álcool e drogas.
III- Ampliação do vínculo também com a comunidade.

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente a afirmativa III está correta;
(D) somente as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36
A portaria do Ministério da Saúde n⁰ 1.823/2012 
instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. Avalie se os princípios e diretrizes abaixo 
elencados são falsos (F) ou verdadeiros (V). 

I- Hierarquização.
II- Precaução.
III- Tratamento.

Os itens I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V, V, F;
(D) F, V, F;
(E) F, V, V.

QUESTÃO 37
Avalie se os objetivos da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora incluem:

I- Assegurar a qualidade da atenção à saúde do 
trabalhador na rede privada de saúde.

II- Fortalecer a integração com os demais componentes 
de vigilância em saúde. 

III- Garantir a integralidade na atenção à saúde do 
trabalhador incluindo assistência farmacêutica.

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas;
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

QUESTÃO 38
Uma das estratégias da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora está citada abaixo. 
Identifique-a.

(A) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde 
do trabalhador;

(B) analisar o perfil produtivo e a situação de saúde dos 
trabalhadores;

(C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 
de saúde do trabalhador;

(D) estimular a integração da vigilância em saúde do 
trabalhador com os hospitais especializados;

(E) estimular a participação dos trabalhadores nas ações 
de internação hospitalar.

QUESTÃO 39
No âmbito da Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora, compete aos gestores municipais de 
saúde: 

(A) coordenar, em âmbito nacional, a sua implementação;
(B) apoiar as secretarias municipais de saúde na Saúde 

do trabalhador de sua região;
(C) executar as ações e serviços de saúde do trabalhador;
(D) alocar recursos orçamentários para sua implementação;
(E) regular e auditar as ações e a prestação de serviços 

em saúde do trabalhador.

QUESTÃO 40
O número da resolução COFFITO e a respectiva data de 
aprovação do código de ética profissional da fisioterapia são: 

(A) 938/out 1969;
(B) 10/ jul1978;
(C) 10/out 1969;
(D) 938/jul1978;
(E) 01/dez 1977.

QUESTÃO 41
De acordo com o código de ética profissional de 
Fisioterapia, é permitido ao fisioterapeuta: 

(A) concorrer de qualquer modo para que outrem exerça 
a sua atividade;

(B) prescrever medicamento já que possui disciplina de 
farmacologia;

(C) executar tratamento fisioterapêutico a pedido do 
paciente;

(D) respeitar o direito do paciente de decidir sobre seu 
bem estar;

(E) rejeitar assistência de urgência a paciente de religião 
politeísta.
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QUESTÃO 42
Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro: 

(A) repetir ações guardadas na memória de longa data;
(B) reorganizar e formar novas conexões neurais;
(C) reinventar atividades sensitivas substitutivas;
(D) criar mecanismos contra a degeneração neural;
(E) recuperar a performance do corpo pós lesão nervosa.

QUESTÃO 43
Em relação à Doença de Alzheimer, é correto afirmar que:

(A) no início os sintomas se concentram na cognição;
(B) os pacientes nunca perdem a memória de seus entes;
(C) o hipocampo e o núcleo basal são os menos afetados;
(D) há degeneração neurofibrilar dos lobos parietal e frontal;
(E) a degeneração descontínua do sistema límbico é 

frequente.

QUESTÃO 44
A Escala de Coma de Glasgow é utilizada também por 
fisioterapeutas para avaliar o estado de consciência de 
um paciente. Sobre ela é correto afirmar que: 

(A) para a abertura ocular, o nível 4 é o maior quando os 
olhos se abrem espontaneamente;

(B) o maior nível para a melhor resposta verbal é o 3 no 
qual o paciente está orientado;

(C) na melhor resposta motora o nível 5 representa o 
padrão extensor à dor;

(D) apresenta fala aleatória quando no nível 2 da melhor 
resposta verbal;

(E) o padrão de retirada inespecífica da dor está no  
nível 2 da melhor resposta motora.

QUESTÃO 45
Um programa fisioterapêutico para portadores de 
esclerose lateral amiotrófica (ELA) no estágio 2 do 
desenvolvimento da doença deve conter:

(A) fortalecimento muscular intenso;
(B) higiene e aspiração brônquica;
(C) treinamento de mudança de decúbito;
(D) exercícios ativo-assistidos para não fadigar;
(E) alongamento para evitar contraturas.

QUESTÃO 46
Débito cardíaco é: 

(A) o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca;
(B) o volume sistólico dividido pela frequência cardíaca;
(C) a falta de nutrientes cardíacos causadores do infarto 

do miocárdio;
(D) a ausência de oxigênio que debilita o coração;
(E) o volume diastólico multiplicado pela pressão arterial.

QUESTÃO 47
A insuficiência cardíaca geralmente está associada a vários 
sinais e sintomas característicos. Abaixo estão alguns deles. 
Analise-os e assinale V para verdadeiro e F para falso.

I- Taquipneia paroxística noturna.
II- Distensão da veia jugular.
III- Sons respiratórios alterados.

Os itens I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V;
(B) F, F, F;
(C) V, V, F;
(D) F, V, F;
(E) F, V, V.

QUESTÃO 48
Relacione os sons pulmonares citados abaixo com sua 
respectiva localização.

1- Sibilo
2- Vesicular
3- Crepitante
4- Brônquico

(  ) Sobre os pulmões na presença de algum distúrbio.
(  ) Esterno/Manúbrio.
(  ) Periferia dos pulmões.
(  ) Sobre as vias aéreas em constricção.

Essas localizações associam-se respectivamente com os 
sons:

(A) 4, 2, 1, 3;
(B) 2, 3, 4, 1;
(C) 3, 4, 2, 1;
(D) 4, 1, 2, 3;
(E) 2, 1, 4, 3.
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QUESTÃO 49
Relacione o tipo de doença pulmonar obstrutiva ou 
restritiva com os respectivos fatores de risco. 

1- Doença pulmonar obstrutiva
2- Doença pulmonar restritiva

(  ) Obesidade
(  ) Tabagismo
(  ) Bronquite
(  ) Gestação

Esses fatores relacionam-se respectivamente com:

(A) 1, 1, 2, 2;
(B) 1, 2, 1, 2;
(C) 1, 2, 2, 1;
(D) 2, 1, 1, 2;
(E) 2, 2, 1, 1.

QUESTÃO 50
Existem alguns sinais de um possível atraso do 
desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Relacione a 
idade da criança com seus respectivos atrasos.

1- Ao final do quarto mês
2- Ao final do sétimo mês
3- Ao final do segundo ano
4- Ao final do quarto ano

(   ) Estende apenas uma das mãos para pegar objetos.
(   ) Não segue instruções simples.
(   ) Não vira a cabeça para localizar sons.
(   ) Ignora pessoas fora da família.

Tais atrasos correlacionam-se respectivamente com:

(A) 4, 2, 1, 3;
(B) 2, 3, 1, 4;
(C) 3, 4, 2, 1;
(D) 4, 1, 2, 3;
(E) 2, 1, 4, 3.

QUESTÃO 51
A síndrome de Down é bastante conhecida pelos 
fisioterapeutas por possuir algumas características bem 
marcantes. Avalie se tais características incluem:

I- Reflexo de Moro normal.
II- Pregas simiescas.
III- Hiperextensibilidade articular.

Assinale 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;

(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

QUESTÃO 52
Nos indivíduos idosos a sarcopenia geralmente está 
associada a mudanças inerentes ao tecido muscular, 
caracterizadas por perda da massa e força muscular. 
Sobre essa condição é correto afirmar que:

(A) interfere na realização de atividades rápidas como na 
recuperação do equilíbrio; 

(B) essas perdas são mais comuns no tronco do que nas 
extremidades inferiores;

(C) é uma condição patológica de todos os idosos 
independente da raça e cor;

(D) caracteriza-se também por inflamação muscular 
idiopática como a poliomiosite;

(E) manifesta-se repentinamente por meio de uma 
rigidez matinal evolutiva.

QUESTÃO 53
A síndrome do impacto é caracterizada por: 

(A) descompressão da bursa subacromial e do tendão do 
manguito rotador;

(B) diminuição do espaço subacromial e alterações 
morfológicas do acrômio;

(C) alongamento da porção longa do bíceps braquial e 
das fibras médias do deltoide;

(D) ausência de edema e hemorragia na bursa e nos 
tendões dos músculos envolvidos;

(E) sobrecarga do membro superior em posição com 
amplitude bem abaixo de 90 graus.

QUESTÃO 54
Os exercícios físicos são recomendados mesmo durante 
a gravidez. Porém existem algumas contra-indicações 
que deverão ser consideradas para este período especial 
da mulher. Abaixo estão algumas delas. Identifique-as e 
assinale a alternativa que contem somente as corretas.

I- Angustia fetal
II- Infecção aguda
III- Oligoidrâmnio

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas;
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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QUESTÃO 55
Sobre a incontinência urinária mista, analise as afirmativas 
abaixo.

I- Apresenta sintomas de incontinência de estresse e 
de urgência.

II- São contra-indicados o biofeedback e a estimulação 
elétrica.

III- Há fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e 
disfunção visceral.

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

QUESTÃO 56
A osteoporose é um distúrbio metabólico que pode ser 
minimizado se detectado precocemente e a fisioterapia 
preventiva pode contribuir sobremaneira para um bom 
prognóstico desta patologia. Abaixo estão algumas 
considerações a respeito da fisioterapia preventiva na 
osteoporose. Analise-as.

I- Na prevenção primária deve-se indicar exercícios sem 
descarga de peso para reduzir o risco de fraturas.

II- Na prevenção secundária deve-se incluir exercícios 
isotônicos de padrão extensor e exercícios 
isométricos.

III- Na prevenção terciária os exercícios devem ser com 
resistência manual gradualmente aplicados.

Assinale:

(A) se somente a afirmativa I estiver correta;
(B) se somente a afirmativa II estiver correta;
(C) se somente a afirmativa III estiver correta;
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas;
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

QUESTÃO 57
Avalie se os objetivos da Fisioterapia em queimados a 
seguir relacionados são falsos(F) ou verdadeiros (V):

I - Manter a amplitude de movimento e prevenir 
contraturas

II - Prevenir complicações respiratórias com vias aéreas 
pérvias

III - Manter a imobilização das articulações próximas não 
-atingidas

Os objetivos I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, F;
(B) F, F, F;
(C) V, F, V;
(D) F, V, F;
(E) F, V, V.

QUESTÃO 58
A síndrome da fibromialgia é caracterizada, dentre 
outros, por: 

(A) presença frequente de achados laboratoriais;
(B) início repentino, sempre após um traumatismo;
(C) hipersensibilidade, fadiga e rigidez matinal;
(D) aparecimento agudo com sintomatologia progressiva;
(E) ausência de distúrbios do sono, apesar da fadiga.

QUESTÃO 59
A osteoartrite se caracteriza pela destruição da cartilagem 
articular. Sobre ela é correto afirmar que:

(A) acomete exclusivamente articulações que não 
sustentam o peso corporal;

(B) geralmente é bilateral com efeitos articulares 
sistêmicos diretos;

(C) as estruturas dos tecidos moles extra-articulares não 
são afetadas;

(D) pode ser idiopática, apesar de existir vários fatores 
predisponentes;

(E) a mecânica articular é mantida íntegra pela força 
muscular.

QUESTÃO 60
A consolidação das fraturas agudas ocorre em fases e apresenta 
características próprias em cada uma delas. Correlacione as 
fases II e III com suas respectivas características: 

1- Fase II
2- Fase III

(  ) Granulação
(  ) Reabsorção do calo
(  ) Osso trabecular
(  ) Calo mole

Tais características relacionam-se respectivamente com:

(A) 1, 1, 2, 2;
(B) 1, 2, 2, 1;
(C) 1, 2, 1, 2;
(D) 2, 1, 1, 2;
(E) 2, 2, 1, 1.




