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Execução:

EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

FISIOTERAPEURA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Paciente feminina, 62 anos, histórico oncológico,
realizou quadrantectomia lateral à esquerda e
linfonodectomia axilar total, além de quimioterapia
e radioterapia há quatro anos, e foi encaminhada
ao serviço de fisioterapia para reabilitação. Ao
diagnóstico cinético-funcional a paciente apresentou
dor (EVA = 8) à palpação do complexo do ombro
esquerdo e região de cervical com pontos de tensão
(trigger points) em toda a sua extensão, limitação da
amplitude de movimento (ADM) e força muscular
diminuta, principalmente para os movimentos de
abdução e flexão do membro, e linfedema grau II
segundo Foldi, na extensão do membro homolateral
à cirurgia. Diante do exposto, analise as afirmações
a seguir de acordo com os objetivos e condutas do
tratamento fisioterapêutico.
I. Para diminuição do quadro álgico estão indicados a
utilização da TENS convencional e o Laser 904 nm.
II. Com o objetivo de diminuir o linfedema é
recomendado o uso do Laser 660 nm, pontual, e a
linfoterapia.
III. Tanto para ganho de ADM quando de força muscular
a cinesioterapia está indicada, assim como a drenagem
linfática manual para redução do linfedema.
IV. O uso do linfotaping é contraindicado, pois não
há evidências de sua aplicabilidade e os resultados
apresentados até o momento mostram exposição de
risco ao paciente.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e III.			

b) I, II e III.

c) I, II e IV.		

d) I, III e IV.

QUESTÃO 17
Considerando a importância dos conhecimentos
acerca da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e sua
aplicabilidade em pacientes em terapia intensiva (UTI),
avalie as afirmações a seguir.

I. A PEEP é a pressão positiva inspiratória, também
conhecida como pressão de platô, a qual não pode
ultrapassar o limite de 35 cmH2O.
II. O disparo do ventilador marca o início da fase
inspiratória, enquanto a ciclagem marca o final da fase
inspiratória e o início da fase expiratória.

III. O PCV é um modo ventilatório controlado à pressão,
e o VCV é um modo ciclado a volume, sendo que ambos
são modos assisto/controlados.
IV. Tempo inspiratório, relação I/E, frequência respiratória
e fluxo são variáveis diretamente relacionadas, sendo
que o ajuste de uma pode levar à alteração das outras.
V. A PSV (Ventilação com Pressão de Suporte) é o
modo ventilatório normalmente utilizado para iniciar a
ventilação mecânica invasiva em pacientes sedados.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e III.			

b) I, III e V.

c) II, III e IV.		

d) I, II e III.
QUESTÃO 18

A presença ou não da Incontinência Urinária (IU)
após o tratamento cirúrgico do câncer de próstata vai
depender do tipo da cirurgia, da idade do paciente e do
estadiamento do tumor. Mesmo sendo considerada a
fisioterapia fundamental e de indicação imediata para
IU, segundo a Sociedade Internacional de Continência
(ICS), a avaliação minuciosa do paciente é de extrema
importância para a eleição de condutas e o consequente
sucesso do tratamento.
Em relação à avaliação e ao tratamento fisioterapêutico,
avalie as asserções a seguir.
I. Além do exame físico dos músculos do assoalho pélvico,
o exame urodinâmico é necessário para confirmar ou não a
hiperatividade do detrusor e/ou a deficiência esfincteriana
da uretra, a fim de orientar a melhor conduta de tratamento.
II. Pacientes prostatectomizados que fizeram tratamento
adjuvante com radioterapia apresentam condições
predisponentes a um quadro de IU mais severa. Na eleição
de conduta, a utilização de eletrodos endoanais dependerá
da sensibilidade do paciente.
III. Para pacientes com estenose total da uretra a fisioterapia
está indicada, devendo esse paciente ser submetido a essa
intervenção disciplinar.
IV. No caso de uma IU de urgência poderiam ser utilizados a
eletroestimulação endoanal com F = 30 Hz, os exercícios de
Kegel e a eletroestimulação do nervo tibial posterior com F
= 10 Hz.

Considerando as afirmativas apresentadas, está
correto o que se afirma apenas em:
a) IV.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I, II e IV.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

Uma paciente idosa, sexo feminino, chega ao
hospital com febre e anúrica, é diagnosticada com
infecção urinária e internada para tratamento
clínico/hospitalar. No 2º dia de internação, durante
o atendimento, o fisioterapeuta encontra a paciente
com rebaixamento do nível de consciência (Glasgow
11), taquipneia e hipotensão arterial. A gasometria
da paciente apresentou os seguintes parâmetros:
pH=7,17; PCO2=35 mmHg; HCO3=15 mEq; BE=-9; e
PO2=65 mmHg. Em relação à condição da paciente
e à gasometria apresentada, avalie as afirmações a
seguir.

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
(PNSPI), instituída em 2006, busca garantir atenção
adequada e digna para a população idosa brasileira.
De acordo com os princípios e diretrizes do SUS,
direciona medidas individuais e coletivas em todos
os níveis de atenção à saúde. Referente às diretrizes
e às estratégias da PNSPI, avalie as asserções a seguir.

I. A gasometria evidencia uma acidose metabólica e
uma hipóxia leve.

II. Fornecer o acesso e orientar o uso racional de
medicamentos são estratégias para a promoção do
envelhecimento saudável.

II. A gasometria evidencia uma alcalose metabólica,
sendo compensada por uma acidose respiratória.
III. O rebaixamento de nível de consciência, a taquipneia
e a hipotensão são sinais que, segundo a escala do
qSOFA, indicam suspeita de sepse, a qual deve ser
observada pelo fisioterapeuta para posterior abertura
de protocolo de sepse pelo médico assistente.
IV. A gasometria apresentada pelo paciente mostra
uma acidose respiratória descompensada e uma
hiperóxia.
Considerando as afirmativas apresentadas, está
correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.		

b) I e III.

c) I e IV.			

d) II e IV.
QUESTÃO 20

A escoliose é uma alteração comum em crianças com
paralisia cerebral; em alguns casos essa deformação
ocorre pela persistência de um reflexo que é testado
virando a cabeça da criança para o lado, em que
seus membros (superior e inferior) homolaterais se
estendem e os contralaterais se fletem.
O reflexo descrito acima é o:
a) RTCS (reflexo tônico cervical simétrico).
b) RTL (reflexo tônico labiríntico).
c) RTCA (reflexo tônico cervical assimétrico).
d) RM (reflexo de Moro).

I. A implantação de serviços de atenção domiciliar
não está contemplado pela diretriz, visto que nesses
casos há o direcionamento para as unidades de saúde,
pronto atendimentos e hospitais.

III. A realização de cursos educacionais à distância
(EaD) em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa
seria uma forma de manter permanente a equipe dos
profissionais da saúde em educação, e também de
fomentar as pesquisas na área.
IV. Na elaboração de um plano integrado de ações
de proteção à pessoa idosa, poderiam estar contidas
a orientação e a realização de atividade física com
profissionais capacitados, para promover um
envelhecimento mais ativo e saudável.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II. 			

b) II, III e IV.

c) I e III.			

d) I, III e IV.
QUESTÃO 22

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora tem por finalidade definir os princípios,
as diretrizes e as estratégias a serem observados nas
três esferas de gestão do SUS – Federal, Estadual
e Municipal –, para o desenvolvimento das ações
de atenção integral à Saúde do Trabalhador, com
ênfase na vigilância, visando à promoção e à
proteção da saúde dos trabalhadores e à redução
da morbimortalidade decorrente dos modelos de
desenvolvimento e dos processos produtivos.
Dentre as ações de atenção integral à saúde do
trabalhador e da trabalhadora, o fisioterapeuta
deve, prioritariamente:
a) atuar conjuntamente com a equipe de vigilância
epidemiológica e sanitária para diagnosticar a real
situação do processo saúde-doença no ambiente de
trabalho.
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b) verificar as condições de trabalho e renda,
juntamente com a equipe de saúde, visto a necessidade
de o indivíduo trabalhar mesmo estando doente.
c) dar apoio à família e suporte social, quando o(a)
trabalhador(a) estiver afastado(a) de suas atividades
laborais ou em processo de aposentadoria.
d) avaliar a condição física de cada trabalhador(a) para
fornecer informações de qual atividade ou cargo está
mais indicado àquele indivíduo.
QUESTÃO 23

A Política Nacional para a Integração da Pessoa com
Deficiência, de 2004, discorre em seu documento
sobre tipos de deficiência, integração, inclusão,
incapacidade e acessibilidade e sobre a atuação
do fisioterapeuta junto à equipe do poder público
municipal, avalie as asserções a seguir. A respeito
das práticas profissionais fisioterapêuticas, analise
as assertivas a seguir.
I. Orientar os demais membros da equipe quanto
à necessidade de fazer um estudo epidemiológico
para caracterizar as pessoas com deficiência do
município para posteriormente elaborar objetivos
mais específicos.
II. Avaliar cada indivíduo por meio da Classificação
Internacional de Funcionalidade (CIF) e relatar aos
demais membros da equipe as maiores necessidades
encontradas.
III. Buscar, por meio de parcerias ou convênios,
maior adesão à integração das pessoas portadoras
de deficiência nos serviços públicos e/ou privados
relacionados a trabalho, transporte, cultura, esporte e
lazer.
IV. Prestar assistência integral à saúde e à reabilitação
dos deficientes, orientando o recebimento gratuito de
órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares
que complementem o atendimento e aumentem as
possibilidades de independência e inclusão.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

A manutenção da Frequência Cardíaca (FC) é realizada
pelo controle intrínseco e extrínseco cardíaco, sendo
um responsável pelo funcionamento basal e o outro
continuamente ativado de acordo com a demanda
metabólica por suprimento de nutrientes, os quais,
por sua vez, são transportados em maior ou menor
volume e pressão de sangue pelo corpo.
Nesse sentido, analise as afirmações a seguir:
I. O controle intrínseco do coração é dado pelo sistema
de purkinje. Esse sistema também é conhecido como
autoexcitável e é responsável pelo funcionamento
basal do coração. O sistema de purkinje é dependente
da Lei de Frank Starling, que determina que quanto
maior for o estiramento das fibras de Purkinje, maior
será o potencial de ação que determinará a força
contrátil ventricular.
II. O controle extrínseco do coração ocorre pela
atuação do SNC por meio do sistema simpático e
parassimpático, sendo o primeiro responsável pelo
aumento da FC e o segundo, pela redução da FC.
Esse sistema é ativado ou inibido de acordo com as
informações recebidas pelo SNC quanto à necessidade
de demanda metabólica.
III. Pode-se afirmar que o VS e a Fej são independentes
da pré-carga cardíaca, e essa afirmação está
substanciada também pelo que determina a Lei de
Frank Starling, que defende a atuação do sistema
simpático e parassimpático na manutenção de ritmo e
cargas ventriculares.
IV. A atuação do sistema intrínseco e extrínseco do
coração ocorre de maneira simultânea, não havendo
uma separação exata da atuação de ambos os sistemas,
sendo que na atividade física, por exemplo, o aumento
do retorno venoso gerará uma maior pré-carga e,
consequentemente, uma maior pós-carga, assim
como a atuação do SNC estimulará um aumento da FC
em decorrência do aumento da demanda metabólica.
V. O sistema de Purkinje é coordenado pelo SNC, pelas
vias simpáticas e parassimpáticas, tendo início no átrio
direito com o NSA que, ao ser ativado, emite impulso
elétrico a todo o átrio até o NAV, que transmite, através
do sincício cardíaco, o impulso elétrico pelo feixe de
HISS e em seguida os ramos direito e esquerdo até as
fibras de Purkinje.
Considerando as afirmativas supracitadas, é correto
o que se afirma em:
a) I e III. 			

b) II e V.

c) I, II e IV.		

d) II, IV e V.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

Paciente masculino, 63 anos, praticante de esporte
amador em finais de semana, hipertenso crônico
controlado, com sintomas de perda de capacidade e
fadiga progressiva para exercícios vigorosos, procurou
serviço médico cardiologista, e este, em sua avalição,
considerou a necessidade de exames complementares,
como ECG e ecocardiograma. Após o fechamento do
diagnóstico clínico de IC hipertrófica com distúrbio do
tipo relaxamento reduzido (concêntrica), esse paciente
foi encaminhado ao serviço de fisioterapia.

Os princípios da Política Nacional de Assistência
Integral à Saúde da Criança (PNAISC), de 2015, vêm
ao encontro dos compromissos do Brasil com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e com
o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e
Neonatal. Para isso, estão elencadas algumas ações
estratégicas do eixo de atenção humanizada e
qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao
recém-nascido.

Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir:
I. A exigência cardíaca para o exercício resultará em uma
redução significativa do DC; considerando que há uma
redução do VDF e, possivelmente, do VS, pode-se afirmar
que a FC deverá ter uma redução abaixo das condições
normais para a mesma intensidade de exercício, por
vezes ficando abaixo da FC de repouso estimada ou não
sendo suficiente para garantir as demandas metabólicas,
e por esse motivo a fadiga precoce é um marcador
sintomatológico importante.
II. Nessas condições sabe-se que a exigência sistêmica
e o aumento de força contrátil do coração promoverão
uma maior Fej, porém essa condição não garante que o
VS seja necessariamente suficiente.
III. O exercício de alta intensidade e com recrutamento
alternado de cargas, gerando constante adaptação
da frequência cardíaca, poderá trazer benefícios a
esse paciente, considerando que ele necessita de
fortalecimento do miocárdio para que sua função
cardíaca seja melhorada.
IV. A IC concêntrica tem por característica o aumento
global do volume da câmara cardíaca esquerda associado
ao aumento trófico da espessura da parede cardíaca,
tendo como consequência compensatória o aumento da
FC e pode ser considerada resultado crônico da HAS, que
quando não tratada pode levar à progressão da doença
e até à morte.
V. Considerando a idade e hábitos de vida do paciente,
pode-se compreender que a causa do desenvolvimento
dessa condição de DCV pode estar associada ao aumento
progressivo da RVP pela arteriosclerose, necessitando
de maior esforço ventricular esquerdo. A fisioterapia
tem por objetivo readaptar o sistema vascular quanto à
motricidade dos vasos para melhor adequação da PAS
aos esforços e diminuir, assim, a sobrecarga cardíaca.
Considerando as afirmativas supracitadas, é correto o
que se afirma em:
a) I e III.			
c) II e IV.		

b) II e V.

d) I, II e IV.

Considerando os recém-nascidos graves, ou
potencialmente graves, internados em Unidade
Neonatal, são exemplos de boas práticas da equipe
obstétrica e neonatal:
a) a prevenção da transmissão vertical do HIV e da
sífilis.
b) otimizar a ida da criança e da mãe ao serviço de
saúde no 5º dia de vida para a realização do teste do
pezinho.
c) promover a deambulação precoce da mãe e fazer
uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor.
d) orientar a mãe quanto à higiene das partes íntimas
para evitar a infecção da episiotomia.
QUESTÃO 27

Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/
ou motoras que emergem dos forames ou fissuras
cranianas. São em número de 12 pares, identificados
de I a XII. O Nervo Facial (NC VII) possui importante
função motora e sensitiva da face, assim como
participa na inervação parassimpática. Entre outros
sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse
nervo fará com que o paciente apresente quadro
clínico de:
a) paralisia motora dos músculos faciais das partes
superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão e
perda do paladar nos dois terços anteriores da língua.
b) paralisia motora dos músculos faciais da parte
inferior do lado ipsilateral da lesão e incapacidade de
olhar para baixo quando o olho é aduzido.
c) paralisia motora dos músculos faciais da parte
superior do lado contralateral da lesão e perda da
audição unilateral progressiva.
d) paralisia motora dos músculos faciais das partes
superiores e inferiores do lado contralateral da lesão,
acompanhada de ptose e pupila dilatada.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

Paciente feminina, 45 anos, em pós-operatório
tardio de histerectomia total, via abdominal aberta,
foi encaminhada à fisioterapia por apresentar
incontinência urinária de esforço (IUE) e Vaginismo/
Dispareunia. Na avaliação fisioterapêutica a
paciente apresentou atrofia vaginal, com contrações
involuntárias dos MAP, dor intensa ao toque
vaginal, presença de trigger points na musculatura
superficial à direita e força muscular grau I, segundo
escala de Ortiz, com contração “suja” de abdominais
e glúteo, cistocele grau II e testes de tosse e valsalva
negativos. Relatou que faz uso de um protetor
diário, que quando perde urina faz a higiene do
local e que no momento a sua frequência urinária
está diminuída, com pouca eliminação de urina e
ardência, e com dor à palpação da bexiga (EVA=7).

Grande parte dos eventos traumáticos ocorridos
em qualquer faixa etária resulta em fraturas. Fratura
é considerada toda ruptura do tecido ósseo que
resulta em perda da continuidade óssea. Sobre as
fraturas, avalie as afirmações a seguir.

Referente ao quadro clínico exposto, analise as
afirmações a seguir quanto à conduta fisioterapêutica
assertiva.
I. As sessões de fisioterapia poderiam ser iniciadas,
mesmo sem a paciente ter o exame de urina para
confirmar ou não o quadro de infecção urinária, porém
sem a utilização de materiais intracavitários.
II. As correntes alternadas, com os eletrodos de
superfície, como a TENS e o Interferencial, poderiam
ser utilizadas tanto na região abdominal quanto nos
MAP para promover analgesia.
III. As técnicas manuais para os MAP tanto para
analgesia, como a massagem perineal, quanto para
fortalecimento, como as séries de contração rápida,
poderiam ser utilizadas.

I. Dor, edema, deformidade (quando há desvio ósseo)
e perda de função (limitação do movimento) são sinais
e sintomas comuns após fratura completa.
II. Exames de imagem são fundamentais na avaliação
do local e da extensão das fraturas, sendo que a
radiografia simples é um exame de primeira escolha
adequado para avaliação inicial de fraturas nos
membros superiores e inferiores.
III. O objetivo do tratamento das fraturas é obter
consolidação na posição mais anatômica, compatível
com o retorno funcional máximo da extremidade,
e o tratamento fisioterapêutico no local da fratura
depende de uma adequada estabilidade da fratura.
IV. Pseudoartrose é uma complicação muito comum
após fraturas, afetando mais de 80% dos indivíduos
acometidos, e é definida como a consolidação do osso
em uma posição anatômica incorreta.
Considerando as afirmativas apresentadas, é correto
o que se afirma em:
a) I e II.			

b) II, e III.

c) I, II e III.		

d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 30

IV. Mesmo antes da confirmação dos exames
complementares, os exercícios de contração e
relaxamento dos MAP simultâneos ao uso da
eletroestimulação endovaginal com F = 65 Hz
estão indicados para a conscientização corporal e o
fortalecimento da musculatura.

Parte da população trabalhadora atualmente sofre
com as doenças relacionadas ao trabalho (DORT/
LER). Dentre elas, a síndrome do túnel do carpo é uma
síndrome compressiva comum que afeta o membro
superior. Sobre essa síndrome, assinale a alternativa
correta.

Considerando as afirmativas apresentadas, está
correto apenas o que se afirma em:

a) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela
compressão do nervo mediano, e os testes especiais de
Tinel e Phalen são amplamente usados na avaliação.

a) I.
b) I e II.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.

b) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela
compressão do nervo ulnar, e os testes especiais de Tinel
e Phalen são amplamente usados na avaliação.
c) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela
compressão do nervo mediano, e os testes especiais de
Tinel e Finkelstein são amplamente usados na avaliação.
d) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela
compressão do nervo ulnar, e os testes especiais de Tinel
e Finkelstein são amplamente usados na avaliação.
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