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DATA DA PROVA: 09/10/2016

CARGO:
FISIOTERAPEUTA

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 10;

Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Um paciente de 57 anos, sexo masculino, 
apresenta quadro de dispneia, diminuição 
da expansibilidade torácica à direita, frêmito 
toracovocal ausente à direita, tosse seca, macicez 
à percussão em hemitórax direito. Foi solicitado 
exame de raio X o qual apresentou velamento difuso 
em hemitórax direito e mediastino com desvio para 
direita. Baseado nessas informações, assinale a 
alternativa que apresenta provável diagnóstico para 
este paciente.
a) Derrame pleural.
b) Pneumonia.
c) Atelectasia.
d) Tuberculose.
________________________________________

16. Sobre a Incontinência Urinária no idoso, assinale 
a alternativa INCORRETA.
a) Ocorre uma alteração dos tecidos de sustentação 
dos órgãos internos prejudicando a estabilidade 
dos mesmos e diminuição da capacidade de 
fechamento uretral.
b) Incontinência Urinária de esforço é a perda 
involuntária de urina durante o esforço.
c) O sintoma urinário mais frequente com o 
envelhecimento é a noctúria.
d) O aumento do tônus muscular na bexiga, nos 
esfíncteres e nos músculos pélvicos, também 
contribui para incontinência urinária.
________________________________________

17. O envelhecimento é caracterizado por 
mudanças biológicas, psicológicas, cognitivas 
e sociais, que aumentam a predisposição a 
situações de incapacidade funcional. Considerando 
o envelhecimento, assinale  a alternativa  
INCORRETA.



3

a) Ocorre perda de massa e força muscular, 
implicando em modificações posturais e ortostáticas, 
aumentando assim o risco de quedas e fraturas.
b) Com o envelhecimento ocorre aumento do 
clearance mucociliar, predispondo o idoso a maior 
risco de infecções respiratórias.
c) A composição corpórea também se altera, com 
aumento do tecido adiposo principalmente na 
região do tronco
d) Com o envelhecimento, a caixa torácica torna-se 
mais rígida levando a maior utilização do diafragma 
e dos músculos abdominais na respiração.
________________________________________

18. Com o envelhecimento ocorrem mudanças 
na função pulmonar. Assinale a alternativa  que 
apresenta corretamente uma dessas mudanças.
a) Redução do VR. 
b) Redução do CRF.
c) Aumento da CVF.
d) Redução da CV.
________________________________________

19. Com relação à eletroterapia, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) O ultrassom de 3 MHz com comprimento 
de onda menor é absorvido a uma distância 
consideravelmente mais curta que o ultrassom de 
1 MHz.
b) O tratamento com ultrassom pulsado é 
normalmente aplicado à mesma intensidade 
máxima que é utilizada no ultrassom contínuo.
c) A corrente alternada é usada, principalmente, 
para causar contração de músculo inervado e 
fornecer estimulação sensorial para controle da dor.
d) A estimulação elétrica afeta uma gama de tecidos, 
porém mais diretamente o nervo e as articulações.
________________________________________

20. Em relação ao aquecimento terapêutico por 
condução, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Banhos de contraste não são usados devido à 
considerável estimulação sensorial que produzem 
enquanto os receptores cutâneos de calor e frio são 
ativados alternadamente.
b) Nos banhos de turbilhão, a agitação da água e 
o efeito de turbilhonamento servem para estimular 
mecanicamente a superfície da pele.
c) O uso terapêutico do calor superficial é indicado 
para alívio da dor.
d) O calor, especialmente imersão em água morna, 
pode exacerbar dermatites agudas.

21. Assinale a alternativa INCORRETA em relação 
à oxigenoterapia.
a) O uso de oxigênio corrige casos de hipercapnia.
b) As máscaras de reservatório são acopladas a 
uma bolsa inflável que armazena oxigênio a 100% 
na expiração.
c) Quando o fluxo de oxigênio é ajustado em valores 
que variam de 1 a 4 L/min não há necessidade de 
umidificação suplementar
d) A máscara de Venturi utiliza alto fluxo de oxigênio, 
suficiente para exceder o pico de fluxo inspiratório 
do paciente.
________________________________________

22. As seguintes afirmativas em relação às técnicas 
utilizadas pela fisioterapia estão corretas, EXCETO: 
a) A técnica do AFE consiste em uma expiração 
ativa ou passiva associada a um movimento 
toracoabdominal sincronizado, gerado pela 
compressão manual do fisioterapeuta durante a 
fase expiratória do paciente.
b) A gravidade pode ser utilizada para facilitar a 
eliminação de secreções brônquicas posicionando 
o paciente de acordo com anatomia da árvore 
brônquica.
c) O espirômetro de incentivo volume-dependente 
apresenta escalas que demarcam a capacidade 
inspiratória alcançada.
d) A técnica frenolabial aumenta o volume corrente 
e a frequência respiratória.
________________________________________

23. De acordo com a classificação da ASIA, um 
paciente com lesão medular nível de C7 apresenta 
qual comprometimento?
a) Extensão de punho.
b) Flexão de quadril.
c) Extensão de cotovelo.
d) Extensão de joelho.
________________________________________

24. Um paciente de 22 anos, sexo masculino, sofreu 
acidente automobilístico e se encontra internado em 
estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, em 
ventilação mecânica através do tubo orotraqueal, 
sofreu TRM e seu estado geral é grave. Baseando-
se nessas informações, assinale a alternativa que 
indica uma ação que NÃO deve ser realizada nessa 
fase.
a) Técnicas de remoção de secreções.
b) Mobilização passiva dos membros.
c) Exercícios circulatórios.
d) Posicionar na posição ortostática.
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25. Os músculos que fazem parte do manguito 
rotador são:
a) Subescapular, infraespinhal, redondo menor e 
supraespinhal
b) Romboide, trapézio, deltoide e subclávio.
c) Infraespinhal, supraespinhal, deltoide e trapézio.
d) Trapézio, peitoral maior, peitoral menor e deltoide.
________________________________________

26. Muitas lesões podem ocorrer na mão como 
resultado da absorção de uma força brusca. Nesse 
sentido, a fratura de Colles é uma lesão comum de 
qual estrutura?
a) Do polegar.
b) Do rádio.
c) Do dedo mínimo.
d) Do hamato.
________________________________________

27. A epicondilite medial é uma lesão que está 
associada a qual tendão?
a) Flexores dos dedos.
b) Extensores dos dedos.
c) Flexores do punho.
d) Extensores do punho.
________________________________________

28. Qual o teste utilizado para identificar a 
integridade do ligamento cruzado anterior?
a) Teste de Lewin.
b) Teste de Laguerre.
c) Teste de Patrick.
d) Teste de Lachman.

29. Assinale a alternativa que indica a conduta que 
deve ser evitada no 1º pós-cirúrgico de artroplastia 
total de quadril.
a) Adução coxofemoral além da linha média do 
corpo.
b) Exercícios respiratórios.
c) Posicionamento com triângulo de abdução.
d) Exercícios isométricos de glúteos e quadríceps.
________________________________________

30. Constituem-se deveres fundamentais do 
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição 
específica, EXCETO:
a) 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.
b) Cumprir os Parâmetros Assistenciais e 
o Referencial Nacional de Procedimentos 
Fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO.
c) Não manter segredo sobre fato sigiloso de que 
tenha conhecimento em razão de sua atividade 
profissional e exigir o mesmo comportamento do 
pessoal sob sua direção, salvo situações previstas 
em lei.
d) Utilizar todos os conhecimentos técnico-
científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua 
e permanentemente, para promover a saúde e 
prevenir condições que impliquem em perda da 
qualidade da vida do ser humano.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


