INSTRUÇÕES
Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos
referente ao cargo a que você está concorrendo:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –– Questões de 101 a 130
• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.
• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição
simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha
de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.
LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.
¾

A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você
não ganha o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada,
0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você
acertou.

¾

A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você
não ganha nem perde nada.

2. Folha de Respostas
• Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e
para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.
• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente
com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para
esse fim.

• O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da
Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FISIOTERAPEUTA

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 101 a 130

Para cada questão, de 101 a 130, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,75 (menos setenta e
cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

Questão

101

A oxigenoterapia acelera a resolução dos pneumotórax através do aumento da absorção de
nitrogênio.

Questão

102

Nas condições de acidose respiratória e na alcalose metabólica, o gás carbônico (CO2) total eleva-se.

Questão

103

A Bronquite Crônica é definida, em termos clínicos, como uma condição na qual a tosse produtiva
crônica com expectoração mucosa ou mucopurulenta está presente por, no mínimo, três meses
por ano, durante, pelo menos, dois anos consecutivos.

Questão

104

Imagem radiológica de condensação pulmonar do tipo retrátil é sugestiva de Enfisema Pulmonar.

Questão

105

O CPAP, administrado via nasal, é indicado para pacientes acima de 20 kg.

Questão

106

Os músculos abdominais, supridos pelos nervos espinhais de T6-T12 são essenciais para a expiração
forçada e para a tosse produtiva, pois estabilizam as costelas inferiores e auxiliam a função do
diafragma.
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Questão

107

A Doença de Parkinson corresponde a uma desordem neuroanatômica e neuroquímica dos núcleos
da base e suas conexões, e a postura adotada pelo seu portador é de flexão de todas as articulações,
com ombros arqueados, cabeça para frente e marcha com diminuição dos movimentos automáticos
dissociados.

Questão

108

O efeito de sedação da massagem terapêutica é dado, quando essa técnica é realizada
sem variações agudas na pressão, com movimentos ritmados, de forma lenta e repetitiva.

Questão

109

Alterações na sensibilidade protetora de pacientes com Hanseníase podem ser quantificadas
através da estesiometria com utilização dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, cujo
resultado pode variar de sensibilidade normal até perda total da sensibilidade protetora.

Questão

110

O declínio funcional de um indivíduo inicia-se a partir dos 30 anos, e as alterações funcionais
e anatômicas que, com o decorrer do tempo, ocorrem naturalmente no organismo
denominam-se senilidade.

Questão

111

A Doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa cerebral primária, que é
progressiva, irreversível, de curso fatal e predomina no sexo feminino.

Questão

112

A fase de apoio da marcha representa, aproximadamente, 60% de seu ciclo total e inicia-se
com o choque do calcanhar, momento este em que os músculos tibial anterior e tibial posterior
se contraem, concentricamente, para manter concomitantemente o tornozelo em dorsiflexão
e inversão.

Questão

113

A contratura isquêmica de Volkman representa uma sequela da síndrome compartimental
associada à fratura supracondilar do úmero.

QUESTÕES de 114 a 116
Paciente, 43 anos, sexo feminino, bancária há 15 anos, portadora de hérnia de disco
(extrusa) posterolateral esquerda entre L5-S1, diagnosticada através da ressonância
nuclear magnética, encontra-se na fase aguda, com quadro de dor irradiada para o
membro correspondente e incapacidade funcional para atividades laborativas e da vida
diária.
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Questão

114

Dor e parestesia na face anteromedial da perna esquerda são aspectos clínicos que
traduzem
comprometimento
da
raiz
nervosa
ao
nível
de L5-S1.

Questão

115

Os exercícios de hiperextensão de Mackenzie deverão ser introduzidos na fase subaguda.

Questão

116

Nesse caso, o reflexo aquileu pode estar diminuído.

Questão

117

A fratura do colo do fêmur possui elevada incidência em mulheres idosas e, por não existir
periósteo nessa área, sua consolidação ocorrerá através do endósteo.

Questão

118

O método de Kleinert para mobilização passiva precoce, pós-reparo do tendão flexor da
mão, permite contração isotônica concêntrica resistida dos extensores dos dedos e nenhuma
contração dos tendões flexores reparados.

Questão

119

Quadro clínico caracterizado por diminuição da sensibilidade e atrofia da eminência tenar
e, ainda, pela incapacidade de realizar a pinça indicador-polegar é característico da
Síndrome do Canal de Gyon.

Questão

120

O processo de atrofia consequente à inatividade muscular começa após a primeira semana
do início do repouso, resultando na redução da massa muscular, do diâmetro da célula
muscular e do número de fibras musculares.

Questão

121

O tratamento inicial da Doença de Scheuermann é conservador, consistindo em extensão
torácica, exercícios de alongamento da cadeia muscular anterior do abdome e na proibição
de levantamento de peso.

Questão

122

A amputação de Syme permite descarga distal sobre o coto, consistindo em uma amputação
ao nível transtarsiano.
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Questão

123

São componentes de uma prótese canadense modular (desarticulação): cesto pélvico,
articulação protética do quadril anteriorizada, segmento de coxa tubular, joelho protético,
segmento de perna tubular, articulação do tornozelo e pé protético, podendo opcionalmente
usar espuma e meia estéticas.

Questão

124

Um aparelho de ultrassom com frequência de 1mhz, aplicado em tecido mole, através de um
transdutor de 3cm, terá um campo de ação estendendo-se 15cm a partir do cabeçote de
tratamento.

Questão

125

A estimulação elétrica em nível sensorial para modulação da dor é definida como uma
estimulação acima dos limiares sensorial e motor.

Questão

126

A laserterapia de baixa intensidade tem sido empregada em vários estudos, devido à sua
ação analgésica e anti-inflamatória e também por aumentar a microcirculação local e por
ocasionar aumento na regeneração dos tecidos.

Questão

127

Movimentos assimétricos, como saltitar e galopar, surgem inicialmente no lado dominante
da criança, sendo que essa assimetria diminui a partir dos três anos de idade.

Questão

128

A Enfermidade de Still afeta principalmente meninos com idade inferior a 15 anos e sua
clínica se assemelha à da artrite reumatóide do adulto em muitos aspectos que incluem a
ocorrência de comprometimento visual.

Questão

129

Para os bebês portadores de amiotrofia espinhal, deverá ser realizada a elevação da
cabeceira do berço.

Questão

130

A Artrogripose Múltipla é uma afecção congênita, caracterizada pela substituição das fibras
musculares por tecido fibroso, levando a uma postura de contração articular global, em que
se destaca a contratura dos pés em eversão e dorsiflexão.
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