
FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÕES GERAIS

Realização:

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge
-o-tempo-26/07/2019. Acesso   em 18/08/2019.

QUESTÃO 01
No diálogo, entre a família e o segundo persona-

gem, surge a expressão "Aí são outros quinhentos". Sobre 
essa colocação, analise as afirmações abaixo:

I - Apresenta uma intertextualidade com as falas "é outra 
situação"; é outra história; é outra questão".
II - Luís da Câmara Cascudo, em seu livro "Locuções 
Tradicionais do Brasil - Coisas que o povo diz" registra 
para a expressão "outros quinhentos" uma origem no Tu-
pi-Guarani.
III - Pode-se afirmar que é uma intertextualidade porque 
supõe a presença de um texto em outro texto.

A alternativa correta é:

A ( ) I e II.
B ( ) II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) I, II e III.
 

QUESTÃO 02
Para que um conjunto de palavras e imagens possa 

ser considerado um texto é preciso que atenda a alguns 
princípios de textualidade. Assim, observe os vocábulos: 
"E; OUTRAS; AÍ", Essas palavras são responsáveis, pre-
dominantemente, pelo seguinte fator textual na charge:

A ( ) coesão.
B ( ) aceitabilidade.
C ( ) informatividade.
D ( ) intencionalidade.

TEXTO II

O ASSASSINO ERA O ESCRIBA

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predica-
do de sua vida,

Regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto ad-

verbial, Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
Assindético de nos torturar com um aposto.

Casou com uma regência. Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome. E ela era bi-

transitiva.
Tentou ir para os EUA. Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas ex-

pletivas, Conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

(LEMINSK, Paulo. Caprichos e Relaxos.
São Paulo: Brasiliense, 1983, p.24.)

QUESTÃO 03
Leia atentamente o texto e marque V ou F nas afir-

mações a seguir:

( ) No verso "Um pleonasmo, o principal predicado 
de sua vida", a palavra predicado pode significar 
atributo.

( ) No verso em que aparece a expressão "sujeito ine-
xistente", o sujeito é "Meu professor de análise sin-
tática".

( ) O autor afirma que o professor "era o tipo de su-
jeito inexistente". A característica do personagem 
que está sendo revelada é sua incompetência como 
profissional.

( ) No verso "E ela era bitransitiva", a característica da 
mulher do professor que está sendo revelada é sua 
infidelidade.

A sequência correta é:

A ( ) F, V, F, V.
B ( )  V, V, F, V.
C ( ) V, V, F, F.
D ( ) F, F, V, V.
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QUESTÃO 04
Os termos que compõem a frase "Acharam um ar-

tigo indefinido em sua bagagem" podem ser assim ana-
lisados:

A ( ) O verbo está na voz ativa e é transitivo direto; O  
predicado é verbal; O complemento do verbo é 
transitivo direto; há um caso de sujeito indetermi-
nado.

B ( ) O verbo está na voz passiva; o predicado é nomi-
nal e o verbo é de ligação; "um artigo indefinido" é 
o sujeito.

C ( ) O verbo está na voz ativa e é transitivo indireto;o 
sujeito é oculto; "em sua bagagem" é o objeto indi-
reto.

D ( ) O sujeito é indeterminado; o verbo está na voz ati-
va e é transitivo direto; "um artigo indefinido" é o 
objeto direto e o predicado é verbal.

QUESTÃO 05
Paulo Leminsk compôs o texto "O assassino era 

o poema" empregando integralmente uma linguagem 
no sentido conotativo. A principal figura de linguagem 
empregada como recurso estilístico na construção do 
poema é:

A ( ) eufemismo. 
B ( ) antítese.
C ( ) metáfora. 
D ( ) oxímoro.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
O Índice de Massa Corpórea (IMC) é adotado pela 

Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso 
ideal de cada indivíduo é calculado dividindo a massa 
do indivíduo em kg pela altura, em metros, elevada ao 
quadrado. Os resultados são analisados de acordo com 
a tabela abaixo.

BAIXO PESO ABAIXO DE 18.5
PESO IDEAL ENTRE 18.6 E 24.9
SOBREPESO ENTRE 25.0 E 29.9

OBESIDADE MODERADA ENTRE 30.0 E 34.9
OBESIDADE ALTA ENTRE 35.0 E 39.9

OBESIDADE GRAVE ACIMA DE 40

Uma pessoa pesa 80 kg e possui 1,60 metros. Po-
demos afirmar que essa pessoa está?

A ( ) Obesidade grave.
B ( ) Obesidade alta.
C ( ) Obesidade moderada.
D ( ) Sobrepeso.

QUESTÃO 07
Um capital quadruplica em dois meses de aplica-

ção a juros compostos mensais. Qual o valor da taxa de 
juros?

A ( ) 100%.
B ( ) 150%.
C ( ) 200%. 
D ( ) 300%.

QUESTÃO 08
No lançamento de dois dados simultâneos e ho-

nestos, qual é a probabilidade de obtermos soma igual 
a 8?

A ( ) 5%.
B ( ) 14%.
C ( ) 6%.
D ( ) 16%.

QUESTÃO 09
O produto da idade de José pela idade de Maria é 

igual a 374. José é 5 anos mais velho que Maria. Quantos 
anos tem Maria?

A ( ) 22.
B ( ) 19.
C ( ) 17. 
D ( ) 14.

QUESTÃO 10
O volume de um tanque em forma de prisma de 

base quadrada é 3125 metros cúbicos. Sabendo que a al-
tura desse tanque é de 5 metros, qual é a medida da ares-
ta de sua base em metros?

A ( ) 5 m.
B ( ) 10 m.
C ( ) 15 m. 
D ( ) 25 m.
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CONHECIMENTOS GERAIS DO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS

QUESTÃO 11
A respeito da origem do município de Taquaral de 

Goiás, analise as afirmativas abaixo e assinale a incor-
reta:

A ( ) Antes do surgimento do município de Taquaral de 
Goiás, os moradores da zona rural do município 
goiano de Itaberaí, quando necessitavam de al-
gum serviço como atendimento médico, registros 
em cartório, casamento, entre outros, precisavam 
se deslocar para as cidades mais próximas, como 
Itaberaí ou Itauçu, enfrentando estradas precárias 
e acessos pouco favoráveis. A partir daí, surgiu o 
interesse em criar um aglomerado urbano naquela 
rica região do município de Itaberaí.

B ( ) O, então, povoado, foi elevado à categoria de 
Distrito de Taquaral pela Lei Municipal nº 86 de 
25/07/1958, subordinado ao município de Itaberaí.

C ( ) Posteriormente, em divisão territorial datada no 
ano de 1960, o distrito de Taquaral ficou tempora-
riamente subordinado ao município de Itauçu.

D ( ) No ano de 1963, o distrito foi elevado à categoria 
de município, com denominação de Taquaral de 
Goiás, pela Lei Estadual nº 4.593 de 01/10/1963, 
desmembrando-se do município de Itaberaí. 

QUESTÃO 12
Acerca dos conhecimentos gerais do Município de 

Taquaral de Goiás, segundo dados fornecidos pelo IBGE, 
analise as afirmativas abaixo e marque apenas os itens 
INCORRETOS:

I – Em 2017, o salário médio mensal era de 1,4 salários 
mínimos.
II – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 
98,4%.
III – Em 2018, o número de estabelecimentos de ensino 
fundamental era de 08 (oito) escolas.
IV – No ano de 2017, a proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 50,3%.

Estão INCORRETOS apenas os itens:

A ( ) Apenas I.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas III.
D ( ) Apenas III e IV.

QUESTÃO 13
Acerca dos conhecimentos gerais do Município de 

Taquaral de Goiás, é INCORRETO afirmar:

A ( ) O PIB per capita é de R$ 15.609,85 (quinze mil 
seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), 
segundo dados fornecidos pelo IBGE.

B ( ) A área da unidade territorial do munícipio é de 
204,218 km2.

C ( ) O município apresenta 98,5% de domicílios com 
esgotamento sanitário adequado.

D ( ) O município apresenta 80,3% de arborização de 
vias públicas.

QUESTÃO 14
Acerca da economia do Município de Taquaral 

de Goiás, considerando os dados censitários fornecidos 
pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo:

I – O PIB per capita do município é de R$ 15.609,85 
(quinze mil seiscentos e nove reais e oitenta e cinco cen-
tavos).
II – O percentual das receitas oriundas de fontes exter-
nas é baixo, de apenas 5%.
III – O percentual da população com rendimento nomi-
nal mensal per capita de salário mínimo é de 27,6%. 

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas I e II.
B ( ) Apenas II e III.
C ( ) Apenas I e III.
D ( ) I, II e III.

QUESTÃO 15
Considerando as informações e dados censitários 

sobre a educação e trabalho no Município de Taquaral de 
Goiás, analise as afirmativas abaixo:

I – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 
98,4%.
II – Em 2017, a proporção de pessoas ocupadas em rela-
ção à população total era de 20,3%, ocupando a posição 
51 de 246, em comparação com os outros municípios do 
estado de Goiás.
III – O percentual da população do município com ren-
dimento nominal mensal per capita de até meio salário 
mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas I.
B ( ) Apenas II e III.
C ( ) Apenas III.
D ( ) I, II e III.
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LEGISLAÇÃO, SUS E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Taquaral/GO, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A ( ) É vedado ao vereador aceitar cargo, emprego ou 
função, no âmbito da Administração Pública Di-
reta ou Indireta municipal, salvo mediante apro-
vação em concurso público e observado o cons-
tante do art. 84 da Lei Orgânica Municipal.

B ( ) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 
Câmara Municipal, a qual é composta de vereado-
res eleitos pelo sistema proporcional, como repre-
sentantes do povo, com mandato de quatro anos.

C ( ) É condição de elegibilidade para o mandato de 
vereador, a idade mínima de 24 (vinte e quatro) 
anos.

D ( ) A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do 
Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Se-
gundo Secretário.

QUESTÃO 17
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Taquaral, assinale a alternativa CORRE-
TA:

A ( ) É vedada a doção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentadoria, mesmo 
nos casos de servidores que exerçam atividade de 
risco.

B ( ) O servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado.

C ( ) O servidor será aposentado, compulsoriamente, 
aos setenta anos de idade, com proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição.

D ( ) Ao vereador é vedado, em qualquer hipótese, li-
cenciar-se para tratar de interesse particular.

QUESTÃO 18
De acordo com as proposições da Lei Orgânica do 

Município de Taquaral, é INCORRETO afirmar: 

A ( )  O processo legislativo compreende a elaboração, 
entre outros, de emendas a Lei Orgânica Munici-
pal.

B ( ) A iniciativa de leis que disponham sobre autori-
zação para abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou par-
cial da consignação orçamentária da Câmara, é de 
competência exclusiva da Mesa da Câmara. 

C ( ) O Prefeito poderá solicitar urgência para aprecia-
ção de projetos de sua iniciativa, devendo a Câ-
mara se manifestar em até 30 (trinta) dias sobre 
a proposição, contados da data em que for feita a 
solicitação.

D ( ) As leis complementares somente serão aprovadas 
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos mem-
bros da Câmara Municipal, observados os demais 
termos de votação das leis ordinárias.

QUESTÃO 19
Um sistema de saúde engloba o conjunto de todas 

as atividades que objetivam promover, restabelecer e 
manter a saúde da população de determinada sociedade. 
Os sistemas de saúde incluem os serviços de assistência 
à saúde, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, 
uso de medicamentos e insumos, atenção domiciliar e 
outras intervenções promotoras da saúde, sendo que es-
tes sistemas apresentam três categorias principais: 

I –  Sistema nacional de saúde
II – Sistema de seguro social
III – Modelo de mercado livre 

ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no 
Brasil. 2.ed. São Paulo, p. 7-10, 2012(adaptado).
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Associe estas categorias três categorias principais 
citadas acima, com as características de sistemas de saú-
de descritas por (ROCHA, 2012) e assinale a alternativa 
correta a seguir:

(   ) Financiamento sob a responsabilidade do Estado, 
por meio de arrecadação de impostos

(   ) Financiamento sob responsabilidade do emprega-
dor, usuário via pagamento de prêmios de seguros/
planos de saúde  e desembolso direto.

(   ) Financiamento sob a responsabilidade do emprega-
dor, do empregado e do Estado via arrecadação de 
impostos.

(   ) Acesso aos serviços de saúde feito de forma univer-
sal para a população elegível.

(   ) Acesso aos serviços de saúde somente para os em-
pregados e suas famílias.

A ( ) I, III, II, I, II.
B ( ) I, II, III, I, II.
C ( ) II, III, II, I, III. 
D ( ) III, I, II, I, II.

QUESTÃO 20
O SUS está assentado em diretrizes organizativas e 

princípios doutrinários incorporados ao texto constitu-
cional e às leis ordinárias que o regulamentam. Quando 
a sociedade brasileira elegeu os princípios e diretrizes 
para seu sistema de saúde, estabeleceu de forma inequí-
voca sua direcionalidade. Tais princípios e diretrizes, 
portanto, passam a constituir as regras pétreas do SUS. 
Estes princípios doutrinários que conferem ampla legiti-
midade ao sistema são: a universalidade, a integralidade 
e a equidade.

CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. Rio 
de Janeiro, p. 534-537, 2009 (adaptado).

I - A ________________ assegura o direito à saúde a 
todos os cidadãos e o acesso, sem discriminação, ao con-
junto das ações e serviços ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde, incluído as ações de vacinação até as interven-
ções cirúrgicas mias complexas.
II - A ________________ pressupõe considerar as vá-
rias dimensões do processo saúde-doença que afetam os 
indivíduos e as coletividades, com a prestação continu-
ada do conjunto de ações e serviços visando garantir a 
promoção, a proteção a cura e a reabilitação dos indiví-
duos e da coletividade.
III - A ________________ prevê a priorização nas 
ofertas das ações e serviços de aos segmentos populacio-
nais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer 
em decorrência da desigualdade na distribuição de ren-
da, bens e serviços.

Os princípios que completam corretamente as la-
cunas são:

A ( ) I- universalidade, II- equidade, III- integralidade.
B ( ) I – equidade, II – integralidade. III- universalidade.
C ( ) I -  equidade, II – universalidade, III- equidade.
D ( ) I - universalidade, II – integralidade, III- equidade.

QUESTÃO 21
A medida da força dos músculos respiratórios é um 

exame não invasivo, simples, de baixo custo e útil na prá-
tica clínica. Dentre os métodos utilizados para mensura-
ção da força muscular respiratória, destaca-se, a medida 
das pressões respiratórias máximas em nível da boca: PI-
máx e PEmáx. A Pressão inspiratória máxima (PImáx) 
reflete a força dos músculos inspiratórios e do diafrag-
ma; ao passo que a pressão expiratória máxima (PEmáx) 
reflete a força dos músculos abdominais e expiratórios.

Considerando a importância da aplicação do teste 
da força muscular respiratória para elaboração do diag-
nóstico pneumocinesiológico funcional e acompanha-
mento fisioterapêutico adequado, seguro e eficaz do pa-
ciente, analise as afirmativas a seguir: 

I - A medição da PEmáx e da PImáx pode ser feita com 
um medidor mecânico de pressão, ligado a um bocal. O 
dispositivo deve conter um pequeno orifício que permite 
a saída de ar. O nariz deve ser ocluído por um clipe nasal.
II - Durante a mensuração da PImáx, o paciente deve ser 
orientado a realizar uma expiração máxima, ou seja, até 
o volume residual (VR). Em seguida, pede-se ao paciente 
que sele os lábios firmemente ao redor do bocal e realize 
um esforço inspiratório máximo contra a via aérea oclu-
ída, mantendo a pressão inspiratória por no mínimo 1,5 
segundos.
III - A mensuração da PEmáx utiliza as mesmas regras 
empregadas para medida da PImáx, mas o paciente é 
instruído a realizar uma expiração até o nível da capa-
cidade residual funcional e, em seguida deve efetuar um 
esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída. 
IV - Preconiza-se considerar a melhor manobra como a 
função pulmonar de cada fase; o início e a aceitação do 
teste são feitos pela técnica de retroextrapolação, hoje in-
ternacionalmente aceita. O valor dessa pressão não deve 
exceder a 5% do predito.
V - Valores baixos da PImáx com PEmáx normal suge-
rem fadiga do músculo inspiratório isoladamente (usu-
almente o diafragma); ao passo que valores baixos da PI-
máx e da PEmáx sugerem fadiga do músculo esquelético.

É correto apenas o que se afirma em

A ( ) I, II e IV.
B ( ) I, II e V.
C ( ) I, III e V.
D ( ) II, III e IV.



8 PREFEITURA DE TAQUARAL 01/2019

QUESTÃO 22
Paralisia Cerebral (PC) é um termo que define um 

grupo não progressivo de desordens do desenvolvimen-
to, do movimento e da postura que são descritos como 
síndromes do desenvolvimento motor secundário a le-
sões ou anomalias decorrentes do cérebro na fase inicial 
do seu desenvolvimento, e este é um sintoma complexo 
com vários tipos e graus de envolvimento motor. A ori-
gem das causas para seu desenvolvimento pode ocorrer 
durante o período pré-natal, perinatal ou pós-natal.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

A ( ) O tipo atáxico apresenta movimentos involuntá-
rios, distonia e, em alguns casos, rigidez muscular. 
A criança se movimenta em padrão de movimen-
to contorcido, entre um extremo da amplitude de 
movimento e outro.

B ( ) As infecções e parasitoses maternas durante o pri-
meiro e o segundo trimestre da gravidez, como 
sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e 
HIV, são fatores etiológicos do período pré-natal.

C ( ) Infecções como meningite ou encefalite, trauma-
tismo craniano e afogamento, que causam asfixia 
crônica durante a gestação, podem resultar num 
recém-nascido com boas condições vitais, mas 
com importante comprometimento cerebral.

D ( ) A PC do tipo hemiplégica é caracterizada por dé-
ficit motor e espasticidade bilateral dos membros 
inferiores e superiores, com maior funcionalida-
de dos membros superiores, por consequência de 
maior grau de espasticidade presente nos mem-
bros inferiores.

QUESTÃO 23
A ventilação mecânica (VM) consiste em um mé-

todo de suporte para o tratamento de pacientes com 
insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, 
uma vez que substitui total ou parcialmente a ventilação 
espontânea, com o objetivo de propiciar adequada troca 
gasosa, reduzir o trabalho da musculatura respiratória e 
diminuir a demanda metabólica.

Sobre os modos da VM, assinale a alternativa cor-
reta:

A ( ) Na ventilação controlada, todos os ciclos ventila-
tórios são disparados e/ou ciclados pelo ventilador 
(ciclos mandatórios). Esse disparo é controlado 
pelo tempo, consequência do número de incur-
sões respiratórias programadas para cada minuto.

B ( ) Na ventilação assistocontrolada a frequência res-
piratória é determinada pelo ventilador, enquanto 
tanto o volume corrente quanto o fluxo podem va-
riar de acordo com o esforço do paciente.

C ( ) A ventilação mandatória intermitente caracteriza-
-se por permitir a ocorrência de quantidade de su-
porte em relação ao esforço do paciente, assistindo 
a ventilação com uma proporcionalidade unifor-
me entre o ventilador e o paciente. 

D ( ) Na ventilação com pressão de suporte, existe a 
combinação das ventilações mandatórias sincro-
nizadas com ventilações espontâneas assistidas 
através de pressão inspiratória preestabelecida.
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QUESTÃO 24
A lesão por ruptura do ligamento cruzado anterior 

(LCA) representa 50% de todas as lesões que afetam o 
complexo articular do joelho. Esse tipo de lesão provoca 
disfunções biomecânicas que limitam as atividades fun-
cionais. 

Avalie as afirmações a seguir:

I - O LCA é um dos principais ligamentos que une o fê-
mur à tíbia, não permitindo que a tíbia deslize anterior-
mente em relação ao fêmur e proporcionando estabilida-
de rotacional ao joelho.
II - As lesões ligamentares podem classificar-se em grau 
I, II e III, e a primeira é caracterizada por uma ruptura 
total do ligamento, causando assim instabilidade articu-
lar.
III - O tratamento conservador da lesão do LCA, indica-
do para rupturas totais, tem o objetivo de evitar a insta-
bilidade do joelho e promover a restauração da função 
do ligamento.
IV - Fortalecer a musculatura, evitar ou diminuir dor 
e edema e ganhar amplitude de movimento são objeti-
vos da fisioterapia no tratamento conservador da lesão 
do LCA. 
V - A reabilitação proprioceptiva na lesão de LCA tem 
como objetivo melhorar coordenação, agilidade e con-
fiança pelo meio do crescimento das respostas de defesa 
e do equilíbrio articular. 

É correto apenas o que se afirma em:

A ( ) I, II e III.
B ( ) I, II e IV.
C ( ) I, IV e V.
D ( ) II, III e V. 

QUESTÃO 25
Estratégia para se atingir a igualdade de oportuni-

dades no tocante ao usufruto de boas condições de saúde 
e de acesso aos serviços de promoção, prevenção e recu-
peração, levando-se em conta as disparidades de ordem 
social, étnica, econômica e cultural. 

Qual princípio do SUS (Sistema Único de Saúde) é 
considerado na afirmativa acima?

A ( ) Equidade.
B ( ) Universalização.
C ( ) Igualdade.
D ( ) Integralidade.

QUESTÃO 26
Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), analise as afirmações:

I - Os NASFs foram instituídos em 2008 pela Portaria 
n. 154 do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2012, 
seus parâmetros foram redefinidos e aprimorados por 
meio da Portaria n. 3124. Os núcleos ficam alocados em 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e se configuram como 
porta de entrada do sistema de saúde.
II - Na composição dos Núcleos, estão previstas equipes 
formadas por trabalhadores de diferentes categorias pro-
fissionais, tais como professores de educação física, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros.
III - Os Núcleos têm como objetivos oferecer apoio às 
ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família 
(eSFs), ampliando a abrangência dessas ações segundo os 
princípios da territorialização e da regionalização, bem 
como e contribuir para a melhoria da resolutividade dos 
casos atendidos pela atenção primária, qualificando as 
ações e fortalecendo a rede de cuidados em saúde.
IV - As ações do NASF estão organizadas a partir das 
seguintes áreas temáticas: atividade física/práticas cor-
porais; práticas integrativas e complementares/ acupun-
tura e homeopatia; reabilitação; alimentação e nutrição; 
saúde mental; serviço social; saúde da criança e do ado-
lescente; saúde da mulher; assistência farmacêutica. 
V - São atribuições dos profissionais do NASF: garan-
tir a integralidade da atenção por meio da realização de 
ações de promoção da saúde, de prevenção de agravos e 
curativas; garantir o atendimento da demanda espontâ-
nea, realização das ações programáticas e de vigilância à 
saúde; contribuir para a melhoria dos encaminhamentos 
aos outros níveis de atenção. 

É correto apenas o que se afirma em:

A ( ) I, II e III.
B ( ) I, III e V.
C ( ) II, III e IV.
D ( ) II, IV e V.
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QUESTÃO 27
De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a reabilitação cardiovascular (RCV) é: “o con-
junto de atividades necessárias para assegurar às pessoas 
com doenças cardiovasculares condição física, mental 
e social ótima, que lhes permita ocupar pelos seus pró-
prios meios um lugar tão normal quanto seja possível na 
sociedade”. Numerosas investigações têm demonstrado 
a importância da atividade física precoce e progressiva 
dentro de um programa de RCV, depois de um IAM ou 
procedimento de revascularização miocárdica. 

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

A ( ) A exposição regular ao exercício na Fase 1 ou fase 
aguda, promove um conjunto de adaptações mor-
fológicas e funcionais, trazendo vários benefícios, 
como o aumento no limiar de angina, redução no 
remodelamento ventricular, aumento da capaci-
dade funcional, dentre outras.

B ( ) Na Fase 2, também conhecida como reabilitação 
sem supervisão, procura-se alto nível de atividade 
para melhor desenvolver a capacidade aeróbica e 
atingir o máximo da capacidade física compatível 
com a capacidade funcional do coração. 

C ( ) A prescrição do exercício na RCV sempre deve ser 
considerada individualmente de acordo com cada 
etapa e levar em conta as limitações individuais ou 
comorbidades (ortopédicas, neurológicas, respira-
tórias, nefrológicas, entre outras).

D ( ) Marca-passo artificial, osteoporose, obesidade 
acentuada, bloqueio atrioventicular de segundo 
grau, tromboflebite e insuficiência respiratória 
moderada são contraindicações absolutas para a 
reabilitação cardíaca.

QUESTÃO 28
As provas de força muscular são ferramentas úteis 

que embasam e complementam o diagnóstico cinesioló-
gico-funcional, e sua execução adequada é essencial na 
averiguação da progressão e da eficácia do tratamento. 

Sobre as variáveis utilizadas nos testes de força 
muscular, assinale a alternativa correta:

A ( ) A fixação, estabilização da parte distal do segmen-
to testado, deve ser garantida pelo fisioterapeuta.  

B ( ) No movimento do teste, verifica-se a habilidade 
do músculo para mover-se de acordo com a ação 
da gravidade. 

C ( ) A resistência presente durante os testes é aplica-
da por um dinamômetro, garantindo precisão na 
graduação.

D ( ) A precisão do posicionamento inicial é o que per-
mite isolar um músculo para que somente ele en-
tre em ação no movimento de teste. 

QUESTÃO 29
Os métodos de aquecimento por contato requerem, 

por definição, contato físico entre o agente terapêutico e 
os tecidos. Quando o calor superficial por contato é apli-
cado, a mudança de temperatura na superfície do tecido 
dependerá da intensidade e duração da exposição ao ca-
lor, do tamanho da área exposta e do meio térmico.

São métodos de aplicação de calor de superfície:

A ( ) Cera; ondas curtas; bolsas hidrocoladas. 
B ( ) Ar quente; placas metálicas flexíveis; hidroterapia. 
C ( ) Cera; compressas e bolsas quentes; hidroterapia.
D ( ) Hidroterapia; sprays vaporizadores; lâmpadas lu-

minosas. 

QUESTÃO 30
Em relação ao equilíbrio ácido-básico, analise as 

afirmações:

I - Se a concentração de H+ no plasma estiver diminu-
ída (pH > 7,40), o paciente tem alcalemia, que pode ser 
secundária à alcalose metabólica ou respiratória. A alca-
lose metabólica é o resultado de um processo que dimi-
nui a concentração de H+ e aumenta a concentração de 
HCO3

–.
II - A compensação definitiva do aumento ou da dimi-
nuição do pH do líquido extracelular é feita pelos pul-
mões. A compensação renal é extremamente rápida, 
porém jamais completa; em contraste, a compensação 
pulmonar é mais demorada, mas pode restabelecer por 
completo o pH normal.
III - A acidose respiratória do tipo ventilatório ocorre 
quando o CO2 produzido pelo metabolismo não é efi-
cientemente removido pelos pulmões. Consequente-
mente, ocorre aumento da PCO2 alveolar e da PaCO2. 
O acúmulo de CO2 pode resultar de hipoventilação ou 
doença pulmonar (pneumonia, edema pulmonar, fibrose 
pulmonar, asma etc.).
IV - Alcalose respiratória é definida pela diminuição da 
PaCO2 e da concentração de H+ no plasma, decorrente 
da eliminação excessiva de CO2 pelos pulmões, relativa à 
sua produção pelo metabolismo.
V - Se a concentração de H+ no plasma estiver aumenta-
da (pH < 7,40), o paciente tem acidemia, que pode ser se-
cundária à acidose metabólica ou respiratória. A acidose 
metabólica é o resultado de um processo que aumenta a 
concentração de H+ e diminui a concentração de HCO3.

É correto apenas o que se afirma em:

A ( ) I, II, III, IV e V.
B ( ) I, II, III e V. 
C ( ) I, III, IV e V.
D ( ) II, III, IV e V.


