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comunique imediatamente ao fiscal.
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. A bifurcação entre os brônquios principais 
esquerdo e direito é comumente chamada de:

a) Bronquíolo.
b) Cricóide.
c) Ducto.
d) Carina.
_________________________________________
22. Em relação às patologias de joelho, assinale 
a alternativa VERDADEIRA:

a) A doença de Osgood-Schlatter é causada pelo 
estresse traumático em pacientes acamados.
b) A hipoplasia patelar se caracteriza pela dimensão 
maior de patela.
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c) A condropatia patelar se caracteriza pela ausência 
da patela.
d) A osteocondrite patelar se caracteriza por dor no 
polo inferior da patela.
_________________________________________
23. Sobre a Ética assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A ética são os valores morais aprendidos com a 
cultura, educação e costumes.
b) Um dos objetivos da ética é o estudo dos valores 
morais, buscando justificá-los.
c) Ética e Direito são a mesma coisa.
d) A ética são os costumes sociais aceitos.
_________________________________________
24. Assinale a alternativa que NÃO corresponda 
a um músculo rotador interno de ombro:

a) Grande dorsal.
b) Infraespinhal.
c) Redondo maior.
d) Peitoral maior.
_________________________________________
25. O processo de passagem do oxigênio dos 
pulmões para a circulação pulmonar através da 
barreira hematogasosa é denominado:

a) Difusão.
b) Aeração.
c) Calefação.
d) Perfusão.
_________________________________________
26. Sobre a técnica de Glossopulsão retrógrada–
GP, é CORRETO afirmar que ela é utilizada em qual 
situação?

a) É uma técnica ativa utilizada em pacientes com 
lesão de menisco.
b) É uma técnica passiva utilizada em lactentes ou 
crianças pequenas, incapazes de expectorar.
c) É uma técnica de inspiração forçada utilizada em 
paciente em situação de trauma de tronco.
d) É uma técnica utilizada em pacientes inconscientes.
_________________________________________
27. Em relação aos dermátomos, é CORRETO 
afirmar:

a) A raiz de C3 é responsável pela sensibilidade da 
pele na lateral do braço.
b) A raiz de C6 é responsável pela sensibilidade da 
pele na face medial do braço.
c) A raiz de C7 é responsável pela sensibilidade da 
pele do terceiro dedo.
d) A raiz de C8 é responsável pela sensibilidade da 
pele do terceiro dedo.
_________________________________________
28. O teste de Lachman é utilizado para detecção 
de qual lesão?

a) Ruptura de LCL.
b) Ruptura de LCP.
c) Ruptura de LCA.
d) Ruptura de LCM.
_________________________________________
29. O sistema fosfágeno ou ATP-PC, é um dos 
sistemas energéticos do corpo humano utilizados 
durante o exercício físico. Sobre as características 
do sistema fosfágeno, chamado também de ATP-PC, 
é CORRETO afirmar:

a) Neste sistema a ATP é ressintetizada na célula 
muscular.
b) Neste sistema é necessário oxigênio.
c) Neste sistema a capacidade máxima do sistema é 
pequena (cerca de 0,7 mol de ATP).
d) Neste sistema a potência máxima é pequena (1,0 
mol de ATP/min).
_________________________________________
30. Dos efeitos terapêuticos do ultrassom, é 
CORRETO:

a) Redução da circulação tissular.
b) Redução da síntese de fibroblastos.
c) Pode ser utilizado na formação de calo ósseo.
d) Estimulação das fibras nervosas eferentes.
_________________________________________
31. Em relação aos movimentos de coluna 
vertebral, assinale a alternativa INCORRETA.

a) No movimento do plano transverso a rotação para 
direita resulta no movimento relativo das vértebras 
superiores para a esquerda e seu processo espinhoso 
para a direita.
b) Atrito ântero-posterior ocorre quando o corpo da 
vértebra superior faz translação para frente ou para 
trás sobre o corpo da vértebra de baixo.
c) No movimento no plano frontal, durante a 
inclinação lateral, as margens laterais dos corpos 
vertebrais aproximam-se no lado para onde a coluna 
está dobrando e separam-se no lado oposto.
d) Atrito lateral ocorre quando o corpo da vértebra 
superior faz translação para os lados sobre o corpo 
da vértebra de baixo.
_________________________________________
32. Os neurônios pré ganglionares 
parassimpáticos ficam situados na medula espinhal 
e no tronco encefálico. O nervo craniano que faz 
parte dessa divisão parassimpática é:

a) Nervo acessório.
b) Nervo facial.
c) Nervo hipoglosso.
d) Nervo olfativo.
_________________________________________
33. Na Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção e 
recuperação da saúde e dá outras providências, são 
previstos objetivos do SUS-Sistema Único de Saúde 
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no artigo 5º. Assinale a alternativa que NÃO é um dos 
objetivos citados neste artigo.

a) A formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
b) A diminuição das restrições de saúde e sociais da 
população, conforme disposto no artigo 3º desta lei.
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde.
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.
_________________________________________
34. Em relação aos tipos de contração muscular, 
assinale a alternativa que gera maior capacidade de 
produzir tensão.

a) Contração isométrica.
b) Contração isotônica excêntrica.
c) Contração isocinética excêntrica.
d) Contração isocinética concêntrica.
_________________________________________
35. Em relação à epífise, marque a alternativa 
CORRETA:

a) É a parte mais distante da articulação.
b) É a parte mais próxima da articulação.
c) É a parte responsável pelo crescimento distal do 
osso.
d) É a parte mais alargada do osso.
_________________________________________
36. Em relação às terminações nervosas dos 
corpúsculos de Vater-Paccini, é CORRETO afirmar 
que:

a) São responsáveis pelo tato e pela pressão.
b) Estão situadas nos ventres musculares.
c) É constituído de uma cápsula conjuntiva que 
envolve de duas a dez fibras estriadas.
d) São responsáveis pela sensibilidade vibratória.
_________________________________________
37. Na hidroterapia, a flutuabilidade permite 
reduzir a carga das articulações do paciente. Sabendo 
disso, qual é a porcentagem média de peso de uma 
pessoa submersa até a altura do processo xifoide? 

a) 10%.
b) 18%.
c) 33%.
d) 42%.
_________________________________________
38. O promontório fica localizado na região do 
corpo:

a) Pelve.
b) Ombro.
c) Joelho.
d) Cotovelo.

39. A Constituição da República Federativa do 
Brasil, é a lei maior, que rege as demais, e nela é 
previsto no artigo 198 que “As ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes.”. 
Assinale a alternativa que NÃO é uma das diretrizes 
citadas no referido artigo:

a) Participação da comunidade.
b) Isonomia entre as partes atuante no processo de 
serviços assistenciais.
c) Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo.
d) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais.
_________________________________________
40. A técnica de alongamento utilizando 
correntes elétricas é CONTRAINDICADA para:

a) Encurtamento funcional da musculatura.
b) Encurtamento dos músculos com base no 
hipertônus.
c) Encurtamento dos músculos com base na rigidez 
do tecido fibroso.
d) Epicondilite lateral do úmero.
_________________________________________
41. Em relação ao aumento da pressão arterial 
durante o exercício, qual das alternativas CONTÉM 
um dos efeitos estimulatórios múltiplos esperados:

a) Vasodilatação das arteríolas e das pequenas 
artérias na maioria dos tecidos do corpo, exceto 
músculos ativos.
b) Atividade diminuída do bombeamento do coração.
c) Grande aumento da pressão de enchimento 
sistêmico, causado pela contração venosa.
d) Queda da pressão diastólica.
_________________________________________
42. O entendimento de volumes e capacidades 
pulmonares é de extrema importância para o 
fisioterapeuta que trata pacientes com disfunções 
respiratórias. Sobre este tema, é CORRETO afirmar 
que:

a) VC = CPT – CI.
b) CI = CRF +VRI.
c) CPT = VRI + VRE.
d) VRE = VC – CI.
_________________________________________
43. O conhecimento da estrutura do SNC é 
fundamental para a compreensão dos diversos 
quadros clínicos das lesões e processos patológicos. 
Um tecido nervoso constituído de neuroglia, 
corpos de neurônios e fibras predominantemente 
amielínicas são características de qual estrutura?



6

a) Funículo.
b) Fascículo.
c) Substância cinzenta.
d) Substância branca.
_________________________________________
44. A serotonina é um neurotransmissor, um 
hormônio importante na regulação do organismo. 
Sobre os efeitos fisiológicos da serotonina, é 
CORRETO afirmar:

a) A serotonina é um potente estimulante das 
terminações nervosas sensitivas para dor e prurido, e 
é responsável por alguns dos sintomas causados por 
picadas de insetos e contato com vegetais urticantes.
b) A serotonina pode causar hipoventilação em 
consequência do reflexo quimiorreceptor ou da 
estimulação das terminações nervosas sensitivas 
brônquicas.
c) A serotonina é um poderoso vasodilatador, 
exceto no músculo esquelético e no coração, onde 
constringe os vasos sanguíneos.
d) A serotonina é um potente inibidor do músculo liso 
gastrintestinal, diminuindo o tônus e dificultando a 
peristalse.
_________________________________________
45. A deformidade em mão de artropóide pode 
ser característica de uma lesão de qual nervo?

a) Radial.
b) Ulnar.
c) Mediano.
d) Musculocutâneo.
_________________________________________
46. O Índice de Apgar é utilizado para:

a) Avaliar condição cárdio-respiratória de pacientes 
cardiopatas.
b) Avaliar a flexibilidade articular de tronco.
c) Avaliar a coordenação motora infantil.
d) Avaliar a vitalidade de recém-nascido.
_________________________________________
47. A Síndrome do Compartimento consiste em:

a) Condição comum em pacientes acamados, devido 
a pressão muscular devido ao peso.
b) Condição que ocorre quando a pressão em um 
espaço fascial fechado aumenta o suficiente para 
ocluir o fluxo sanguíneo, causando isquemia.
c) Condição de origem congênita que causa uma 
degradação muscular que provoca dor severa.
d) Condição de ruptura de um músculo.
_________________________________________
48. Com base na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, artigo 4º, para receberem o recurso de que 
trata o artigo 3º da mesma lei, os Municípios, Estados 
e Distrito Federal NÃO precisarão contar com:

a) Plano de saúde
b) Conselho de saúde
c) Fundo de saúde
d) Centro de saúde

49. Em relação às deformidades de joelho, 
marque a alternativa CORRETA:

a) Valgo consiste em desvio em um segmento do 
esqueleto apendicular que apresenta ângulo de 
abertura externo.
b) Anticurvato consiste em desvio em um segmento 
do esqueleto apendicular que apresenta ângulo de 
abertura anterior.
c) Varo consiste em desvio em um segmento do 
esqueleto apendicular que apresenta  ângulo de 
abertura externo.
d) Retrocurvato consiste em desvio em um segmento 
do esqueleto apendicular que  apresenta ângulo de 
abertura anterior.
_________________________________________
50. O teste de Allis é indicado para determinar 
qual tipo de disfunção?

a) Escoliose.
b) Impacto na articulação escapuloumeral.
c) Instabilidade femoropatelar.
d) Fascite plantar.
_________________________________________
51. Em relação a distenbilidade e complacência 
vascular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Distenbilidade é o mesmo que complacência.
b) Complacência é igual à distenbilidade multiplicada 
pelo volume.
c) Distenbilidade é igual à complacência multiplicada 
pelo volume.
d) Distenbilidade não tem relação com complacência.
_________________________________________
52. O fisioterapeuta deve conhecer os tipos de 
contração muscular para prescrever o exercício para 
seu paciente. Sabendo disso, qual das alternativas 
abaixo é uma vantagem dos exercícios isotônicos?

a) O trabalho é realizado em toda amplitude de 
movimento.
b) Proporcionam o máximo da resistência e todo o 
espectro de velocidade.
c) Diminuem as forças de compressão de alta 
velocidade sobre a articulação.
d) Aumentam a força muscular estática.
_________________________________________
53. A membrana que reveste o pulmão, incluindo 
as faces dentro das fissuras horizontal e oblíqua é 
chamada de:

a) Pleura Mediastinal.
b) Pleura Logintudinal Anterior.
c) Pleura Pulmonar.
d) Pleura Cervical.
_________________________________________
54. As correntes diadinâmicas de Bernard 
são polarizadas e responsáveis por algumas 
modificações importantes durante a aplicação. 
Sobre a polarização dessa corrente, é CORRETO 
dizer que normalmente:
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a) Sob o pólo negativo ocorre a redução dos líquidos 
extracelulares.
b) Sob o pólo negativo ocorre o aumento da 
excitabilidade tecidual acelerando o metabolismo.
c) Sob o pólo positivo ocorre o aumento da 
permeabilidade das membranas lipoproteicas.
d) Sob o pólo positivo ocorre aumento da taxa 
metabólica reduzindo a dor.
_________________________________________
55. Quais das bursas abaixo NÃO faz parte da 
articulação do joelho?

a) Anserina.
b) Suprapatelar.
c) Retinacular lateral.
d) Poplítea.
_________________________________________
56. Num caso de parada cardiopulmonar de um 
lactente, qual é o ritmo das compressões torácicas?

a) De 70 a 90 compressões por minuto.
b) De 80 a 100 compressões por minuto.
c) De 100 a 120 compressões por minuto.
d) De 130 a 150 compressões por minuto.
_________________________________________
57. Durante a gestação ocorrem várias alterações 
fisiológicas no corpo da mulher. Sobre essas 
alterações, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A mulher geralmente caminha com maior rotação 
lateral do quadril.
b) No início da gestação ocorrem edema e congestão 
dos tecidos no trato respiratório superior.
c) A pressão na veia cava inferior diminui no final da 
gravidez.
d) O peso nos pés é transferido para os calcanhares.
_________________________________________
58. A articulação de Chopart é a articulação entre 
quais estruturas?

a) Separação entre o antepé e mediopé.
b) Separação entre os ossos dos metatarsos e 
cuboide mais os cuneiformes.
c) Separação entre o osso navicular e os cuneiformes.
d) Separação entre os ossos calcâneo mais o tálus 
do navicular e cuboide.
_________________________________________
59. Na eletroterapia, a corrente Interferencial de 
Nemec é uma corrente com quais características?

a) Corrente de média frequência.
b) Corrente de alta frequência.
c) Corrente de baixa a alta frequência.
d) Corrente de baixa frequência.
_________________________________________
60. Conforme o previsto na Portaria Nº 2.488, 
de 21 de Outubro de 2011, NÃO são atribuições de 
TODOS os profissionais:

a) Manter atualizado o cadastramento das famílias 
e dos indivíduos no sistema de informação indicado 
pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local.
b) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 
a riscos e vulnerabilidades.
c) Realizar operações de controle de prontuários no 
sistema digital do SUS.
d) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 
a riscos e vulnerabilidades.

GABARITO
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


