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SAÚDE PÚBLICA

1) O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais
consagradas na Constituição de 1988. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao SUS: 
A)  O  SUS é  formado  pelo  conjunto  de  todas  as  ações  e  serviços  de  saúde  prestados  por  órgãos  e
instituições financeiras, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público. 
B) O setor privado não pode participar do SUS; por isso não precisa obedecer às suas diretrizes e funciona
de modo independente, garantindo a disponibilidade de seus serviços somente a um aparte da população
que pode pagar.
 C) A responsabilidade pelos serviços e ações de saúde é do Poder Público, não eximindo, assim, o dever
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade para com sua promoção e proteção. 
D) O funcionamento do SUS faz com que a área da saúde esteja entre as mais democráticas, pois além de
permitir  a  participação  popular,  sua  gestão  é  um dos modelos  de  descentralização  mais  exitosos  nos
serviços públicos brasileiros.  

2)  Segundo o conceito  de saúde contido no artigo 3 da  Lei  8.080,  de  1990,  a  saúde tem como
determinantes e condicionantes:
I. Renda.
II. Saneamento básico.
III. Atividade física.
IV. Lazer.
V. Transporte.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) Todas estão corretas.

3) Analise as afirmativas.
I.  “A  __________________________  estabelece  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.”
II. “A __________________________ dispõe sobre o papel e a participação das comunidades na gestão do
SUS, sobre as transferências de recursos financeiros entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na
área da saúde e dá outras providências. Institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação
social em cada esfera de governo.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.
A) Lei Orgânica da Saúde / Lei nº 8.142/1990
B) Lei nº 8.142/1990 / Lei Orgânica da Saúde 
C) Lei Orgânica da Saúde / Constituição Federal de 1988
D) Constituição Federal de 1988 / Lei nº 8.142/1990

4) São informações sobre os objetivos e características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO: 
A) Reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. 
B)  É  tida  pelo  Ministério  da  Saúde e  gestores  estaduais  e  municipais,  como  estratégia  de  expansão,
qualificação e consolidação da Atenção Básica. 
C) Favorece uma re-orientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios,
diretrizes e fundamentos da atenção básica. 



D) Amplia impacto na situação de saúde somente das pessoas, além de propiciar uma relação negativa de
custo-efetividade. 

5) Assinale uma açao de prevençao secundaria. 
A)  Imunizaçao. 
B)  Reabilitaçao profissional. 
C)  Exames periodicos. 
D)  Moradia adequada. 

QUESTÕES ESPECÍFICAS - FISIOTERAPIA

6) Sobre a paralisia cerebral (PC) é incorreto afirmar que:
A) É uma patologia não progressiva do cérebro imaturo.
B) As sequelas osteomusculares existentes na PC não se alteram ao longo da vida.
C) O diagnóstico da PC indica que o indivíduo tem uma lesão dentro do sistema de controle motor com

distúrbio residual de postura e de controle de movimento.
D) Os  padrões  característicos  de  movimento  na  paralisia  cerebral  são  identificados  como

espasticidade, atetose, hipotonicidade e ataxia.

7) O enfaixamento compressivo do coto de amputação é utilizado para reduzir e evitar o aumento
do edema residual,  estimular o metabolismo do coto,  modelar  e preparar  o coto para futura
protetização. Sobre essa técnica é correto afirmar que:
A) Não é necessário que o enfaixamento cubra todo o segmento do coto de amputação.
B) A compressão deve-se manter constante em todo a região do coto de amputação.
C) Caso  ocorra  sensação  de  formigamento  com  o  enfaixamento  não  é  necessário  retirar  a  faixa

compressiva e diminuir a pressão.
D) A maior compressão do enfaixamento tem que estar na região distal do coto e ser gradativamente

diminuída em direção proximal.

8) Sobre  a  doença  neuromuscular  chamada  de  esclerose  lateral  amiotrófica  (ELA)  é  incorreto
afirmar que:
A) A ELA é a forma mais comum de doença do neurônio motor superior, não apresentando danos aos

neurônios motores inferiores.
B) Câimbras nos músculos, fadiga, fraqueza e atrofia são sinais clínicos de ELA.
C) Dois fatores principais devem ser considerados ao planejar exercícios para pacientes com ELA: (1)

prevenção de atrofia por desuso e (2) prevenção de danos por excesso de uso.
D) Para os pacientes com ELA, os programas de fortalecimento de alta resistência provavelmente não

tem nenhum benefício a mais do que os programas de resistência moderada.

9) Dentre as opções abaixo, sobre o tratamento fisioterapêutico de um paciente com sequela de
queimaduras, marque a correta.
A) Para auxiliar a prevenção de contraturas em um paciente com queimaduras nos membros inferiores

deve-se colocar travesseiros sob as pernas, deixando os quadris em flexão.
B) Em caso de queimaduras faciais o paciente deve ficar todo deitado, sem nenhum tipo de elevação

da cabeceira da cama.
C) Em caso de queimaduras dos membros superiores, os ombros devem ficar aduzidos e o cotovelo

em leve flexão.
D) As roupas de pressão devem ser utilizadas para reduzir a cicatrização hipertrófica.

10) Acerca da síndrome conhecida como ombro congelado e da sua abordagem fisioterapêutica,
assinale a opção incorreta.
A) Nessa síndrome ocorre inflamação da capsula articular do ombro e da membrana sinovial que leva

à formação de aderência, também é conhecida como capsulite adesiva.
B) Os  exercícios  de  Codman  não  devem ser  aplicados,  pois  não  produzem efeitos  benéficos  no

tratamento da capsulite adesiva.
C) A atrofia muscular pode ocorrer no deltoide, peitoral maior e músculos do manguito rotador.
D) Onde a dor é uma característica dominante, com presença de espasmo muscular, a hidroterapia é

muito benéfica.

11) Sobre as precauções que devem ser adotadas durante os movimentos e apoio de peso no pós-
operatório inicial de artroplastia total do quadril (ATQ), marque a alternativa incorreta.



A) Na ATQ não cimentada e híbrida o apoio de peso deve ser restrito por pelo menos 6 a 8 semanas.
B) Na ATQ com acesso póstero-lateral deve-se evitar extensão de quadril, abdução e rotação externa

além da posição neutra.
C) Na ATQ com acesso ântero-lateral e lateral, evitar atividades que envolvam ficar em pé sobre o

membro operado e rodar para o lado oposto ao lado envolvido.
D) Na ATQ com acesso ântero-lateral, deve-se evitar o movimento combinado de flexão, abdução e

rotação externa.

12) A hanseníase representa ainda um grave problema de saúde pública no Brasil. Marque a opção
incorreta sobre as deformidades e incapacidades causadas por esta doença.
A) A neuropatia da hanseníase compromete somente as fibras nervosas motoras.
B) Sua distribuição anatômica se classifica como mononeurite múltipla, isto é, instala-se em um ou

vários nervos.
C) Os nervos envolvidos com maior frequência são:  nervo facial (VII par craniano), nervo trigêmeo (V

par craniano), nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo fibular comum e nervo tibial.
D) A lesão do nervo ulnar provoca a paresia e/ou paralisia da musculatura intrínseca da mão, que leva

à hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas do segundo ao quinto dedos, com flexão
das interfalangianas.

13) Marque a alternativa incorreta relacionada a avaliação do ciclo da marcha:
A) O ciclo da marcha consiste no intervalo de tempo ou a sequência de movimentos que ocorrem entre

dois contatos iniciais consecutivos do mesmo pé.
B) A função do quadril  durante a marcha é estender o membro inferior durante a fase de apoio e

flexiona-lo durante a fase de balanço.
C) Durante a marcha o músculo tríceps sural atua de forma excêntrica e concêntrica.
D) A fase de balanço da marcha envolve o membro inferior em uma fase de cadeia cinética fechada.

14)  Assinale a opção que não diz respeito aos movimentos executados pelos músculos ventilatórios
durante a respiração normal.
A) À  medida  que  o  diafragma  se  contrai,  sua  posição  de  repouso  em  forma  de  cúpula  faz  um

movimento caudal, aumentando a capacidade da caixa torácica.
B) Os músculos ventilatórios podem ser classificados como primários ou acessórios, sendo que os

músculos acessórios somente são recrutados durante a respiração profunda, forçada ou difícil.
C) A expiração normal ativa os músculos abdominais, peitoral maior e possivelmente os intercostais

internos.
D) Em pacientes com fraqueza do diafragma, os músculos esternocleidomastóideo são requisitados

para agir como músculos primários da inspiração.

15)  Existem distúrbios pulmonares obstrutivos e restritivos, sobre eles marque a alternativa correta.
A) A distrofia muscular pode ocasionar uma fraqueza dos músculos ventilatórios resultando em uma

doença obstrutiva.
B) O volume de reserva inspiratório não está alterado nas doenças restritivas.
C) O volume residual está aumentado nas doenças obstrutivas.
D) A fibrose cística é um tipo de doença restritiva.

16)  Baseado nos tipos e na função da contração muscular, marque a alternativa correta.
A) Na contração isomérica não há alteração do comprimento do musculo.
B) Na contração excêntrica há um encurtamento do músculo.
C) Antagonista é o músculo que atua para produzir o movimento.
D) Agonista é o músculo que atua para tornar o movimento mais lento ou para interrompê-lo.

17)  É incorreto afirmar sobre o uso das órteses que:
A) Órteses  são  dispositivos  aplicados externamente  para  modificar  as  características  estruturais  e

funcionais dos sistemas neuromuscular e esquelético.
B) As órteses suropodálica articuladas não permitem o movimento do tornozelo.
C) As órteses podem ser usadas para tratar a rigidez no punho, é importante corrigir a posição do

punho antes que a dos dedos.
D) As órteses articuladas de reação ao solo  bloqueiam a dorsiflexão com o objetivo  de impedir  o

avanço exagerado da perna durante a fase de apoio da marcha.

18)  Em  relação  ás  terminologias  e  a  posição  anatômica,  ás  noções  dos  planos  e  dos  eixos
anatômicos, assinale a alternativa correta.
A) O plano sagital divide o corpo nas metades anterior e posterior.



B) O plano frontal divide o corpo nas metades direita e esquerda.
C) Os  movimentos  no  plano  transverso  são  os  movimentos  rotacionais  que  ocorrem  no  eixo

longitudinal.
D) A flexão dorsal e plantar do pé a partir da posição anatômica são movimentos que ocorrem no plano

coronal.

19)  Os ligamentos que se entrecruzam ao conectar as porções anterior e posterior do joelho são
chamados de ligamentos cruzados. Sobre esses ligamentos marque a alternativa incorreta.
A) Os ligamentos cruzados são denominados de acordo com a sua fixação na tíbia.
B) O ligamento cruzado anterior tem como suas principais funções evitar o deslocamento anterior da

tíbia sobre o fêmur, deter a rotação externa da tíbia na flexão e ajudar a controlar o movimento
normal de rolamento e deslizamento do joelho.

C) O ligamento cruzado posterior é o principal estabilizador do joelho contra o movimento posterior da
tíbia sobre o fêmur.

D) Na rotação interna da tíbia os ligamentos cruzados relaxam.

20)  Dentre as alternativas abaixo marque a opção correta com relação ao acidente vascular cerebral
(AVC).
A) O AVC hemorrágico ocorre quando há obstrução de um vaso sanguíneo, bloqueando o seu fluxo

para as células cerebrais.
B) A hipertensão arterial sistêmica, a história familiar de ocorrência de AVC e a história pregressa de

acidente isquêmico transitório são fatores de risco modificáveis.
C) Os pacientes com dificuldade para deambular após um AVC nunca devem usar dispositivos de

auxílio.
D) Nas atividades de vida diária como o banho, por exemplo, deve ser orientado o uso do membro

parético/plégico para a higiene básica do corpo.


