FISIOTERAPEUTA

-

Cargo: FISIOTERAPEUTA
PORTUGUES
Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.

Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.
II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.
III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade
do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente
os homens se tornam cruéis.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e II.
Apenas III.
Todas.
II e III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo.
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e
amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau,
representado no poema pelo escarro.
III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades.
Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade
e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Todas.
I e II.
II e III.
Apenas III.

03- Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por:
a)
b)
c)
d)

Amizade.
Ilusão.
Conquista.
Realidade.

04- Encontramos pronome indefinido em:
a)
b)
c)
d)

Algo o incomoda?
Então, olhei para mim no espelho.
Tais discussões não levam à solução.
Ele já deve ter seus setenta anos.

05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor)
II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar)
III – Fomos nós que ______ nesse assunto. (Tocar)
IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas. (Recolher)
V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever)
VI – ______ seis horas da tarde. (Dar)
a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu.
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram.

06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação:
I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter”
e “vir”, bem como seus compostos.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e II.
I.
II e III.
I e III.

07- Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras:
I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra
primitiva “comprar”.
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”.
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

I e III.
II e III.
I, II e III.
Apenas I.

08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa:
a)
b)
c)
d)

Eles ficaram na festa até às 2 horas.
Entreguei o presente à Adriana.
Refiro-me àquele paciente.
Cedi o lugar à minha prima.

09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira
correta, segundo a norma culta:
a)
b)
c)
d)

Os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações.
Os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.
Os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;
As bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos.

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas.
a)
b)
c)
d)

faz – havia – existia.
fazem – havia – existiam.
faz – havia – existiam.
faz – haviam – existia.

CONHECIMENTO GERAL
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de:
a)
b)
c)
d)

Estudos Tecnológicos.
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Horóscopo Lunar.
Condição Estrelar.

12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as
famílias cuja renda familiar não ultrapasse:
a)
b)
c)
d)

01(um) salário mínimo
02(dois) salários mínimos
03 (três) salários mínimos
04 (quatro) salários mínimos

13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de
dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se:
a)
b)
c)
d)

“Hosana, Brasil.”
Monsenhor Jonas Abib.
Renovação Carismática.
“Rincão do meu Senhor”

14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou
usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais). Outro código linguístico especificamente
direcionado para pessoas com limitações sensoriais é:
a)
b)
c)
d)

Código Morse
Linguagem Binária
Linguagem Científica
Linguagem Braille

15- Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA
DE TUDO. A grave doença que o acometia desde a mocidade era:
a)
b)
c)
d)

Doença de Hodkins
Doença de Hawking
ELA
AIDS

16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais
magníficas construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois
importantes ramais ferroviários do Brasil. Uma dessas ferrovias era:
a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio
b) Estrada de Ferro Dom Pedro II
c) Estrada de Ferro do Norte
d) Todas estão corretas
17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força
estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente:
a)
b)
c)
d)

Vice presidente da Venezuela.
Representante dos sindicatos da Venezuela.
Líder do Legislativo.
Militar reformado.

18-Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora:
a)
b)
c)
d)

O 10º aniversário.
O 20º aniversário
O 15º aniversario.
O 25º aniversário.

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é:
a)
b)
c)
d)

Atual Presidente da Câmara Federal.
Atual Presidente da Câmara Estadual
Atual Presidente do TCE
Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal.

20- Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos
fundamentais:
I – Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e
lazer;
II – Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
III – Opção quanto ao tamanho da prole;
IV – Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte
em casos qualificados como emergência médica e de natureza social;
V – Proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à
saúde pública e contratada, conforme legislação.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V
II, IV e V
I, II e IV
I, II, III, IV e V

CONHECIMENTO ESPECIFICO
21- Sobre a ventilação não invasiva com pressão positiva (VNIPP), assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O conhecimento da aplicação dos métodos de ventilação não invasiva com pressão positiva
como suporte tornou-se um diferencial para o fisioterapeuta, e o principal recurso indicado em
casos de insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória crônica agudizada, para
prevensão de ventilação mecânica invasiva.
b) São objetivos da VNIPP: melhorar a troca gasosa e a saturação arterial de oxigênio, reverter
a hiperventilação alveolar, aumentar a hipercapnia, tratar a alcalose respiratória, possibilitar a
redução da frequencia respiratória e da dispnéia.
c) Facilidade para iniciar, manter e interromper seu uso; preservar a integridade das cordas
vocais; manter funções fisiológicas das vias aéreas superiores de filtrar, umidificar e aquecer o
ar inspirado são algumas vantagens da VNIPP em comparação à ventilação mecânica invasiva.
d) São contraindicações ao uso de VNIPP: pacientes com instabilidade hemodinâmica,
depressão neurológica do nível de consciência, perda do drive respiratório, sinais de fadiga da
musculatura inspiratória, sepse e hipersecretividade brônquica com higiene ineficaz.
22- Técnica pela qual são aplicados manualmente movimentos oscilatórios no tórax do paciente.
Esses movimentos são realizados por meio do processo de tetanização dos músculos agonistas
e antagonistas do antebraço junto à palma da mão ou aos dedos, com o fisioterapeuta em
posição perpendicular ao paciente. Essa técnica modifica as propriedades físicas do muco, em
especial a viscosidade, facilitando o deslocamento das secreções. Trata-se:
a)
b)
c)
d)

Da drenagem postural.
Da aceleração do fluxo respiratório.
Da vibração.
Da técnica de tosse assistida.

23- Julgue as seguintes afirmativas sobre as alterações funcionais no longevo:
I. O envelhecimento normal gera modificações em todos sistemas do corpo humano variando de
indivíduo para indivíduo, mas sempre ocasionando perdas progressivas de função.
II. A perda da força muscular e o aumento da amplitude de movimento articular são as principais
alterações que afetam o desempenho físico, gerando alterações ósseas e articulares e/ou dos
tecidos moles.
III. Alterações anatômicas observadas no envelhecimento, como a diminuição da cifose torácica,
que geram aumento anteroposterior do tórax, calcificação das cartilagens costais e verticalização
do gradil costal, também tendem a provocar piora da função ventilatória.
IV. O peso corporal e a estatura sofrem alterações, condicionando o desempenho ventilatório e
a substituição de tecido adiposo por tecido muscular, sobretudo ao redor do perímetro abdominal.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

apenas afirmativa I.
afirmativas I e IV.
afirmativas I, II e III.
todas afirmativas estão corretas.

24- Sobre a doença de Parkinson é correto afirmar que:
a) O início dos sintomas é gradual e simétrico, e o paciente pode apresentar os quatro
componentes básicos denominados sinais cardinais da doença: acinesia ou bradicinesia, rigidez
muscular, tremor de repouso e alteração da postura e do equilíbrio corporal.
b) A bradicinesia caracteriza-se como a lentidão para executar os movimentos com aumento da
amplitude e velocidade do movimento. A bradicinesia diminui quando o indivíduo realiza
movimentos repetitivos, de dupla tarefa e tarefas complexas.
c) A rigidez muscular é classificada como hipertonia elástica ou espástica.
d) O tremor de repouso pode ser definido como um movimento involuntário estereotipado,
rítmico, produzido por contrações alternadas ou sequenciais de músculos agonistas e
antagonistas de um segmento corporal.
25- Julgue as seguintes afirmativas sobre a abordagem fisioterapêutica nos procedimentos
protéticos articulares:
I. No pós- operatório imediato de uma artroplastia total de quadril deve-se posicionar o paciente
no leito em decúbito dorsal em abdução (uso de um triângulo de espuma para favorecer essa
posição), não flexionar o quadril para além de 90 graus, não rodar internamente o quadril e
manter os dedos do pé alinhados para frente. Realizar exercícios metabólicos de tornozelos e
isométricos de quadríceps.
II. Na primeira semana da fase ambulatorial do pós- operatório da artroplastia total de joelho
deve-se realizar: mobilização patelar; exercícios isométricos de quadríceps, isquitibiais, adutores
e abdutores; progredir a marcha com andador; treinar o equilíbrio estático e dinâmico; exercícios
de alongamento de isquitibiais e triceps sural, com o paciente sentado na cadeira com flexão de
90 graus de joelho, realizando dorsiflexão com o auxílio de uma faixa elástica.
III. No pós- cirúrgico agudo das amputações transfemorais e transtibiais deve-se: manter o
membro inferior alinhado; não colocar travesseiro embaixo do coto e entre as pernas para evitar
contraturas musculares; realizar exercícios respiratórios profiláticos; realizar fortalecimento
muscular dos membros superiores.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

apenas afirmativa I.
afirmativas II e III.
afirmativas I e II.
todas afirmativas estão corretas.

26- A aplicação de calor para tratar doenças e lesões têm sido usada há séculos. Os efeitos
terapêuticos desejáveis do calor incluem ____________ da extensibilidade dos tecidos de
colágeno; ___________ da rigidez articular e ____________ do fluxo sanguíneo. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Aumento; diminuição; intensificação.
b) Aumento; aumento; intensificação.
c) Diminuição; aumento; lentificação.
d) Diminuição; diminuição; lentificação.

27- Sobre a terapia com ultrassom, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É uma outra modalidade amplamente usada na fisioterapia esportiva. É uma valiosa
ferramenta terapêutica na reabilitação de muitas lesões diferentes, pois estimula a reparação de
lesões no tecido mole e alivia a dor.
b) É uma modalidade de aquecimento profundo, usada principalmente para elevar a temperatura
dos tecidos.
c) É mais uma forma de energia eletromagnética do que acústica.
d) É definida como vibrações sonoras inaudíveis de alta frequencia, que podem produzir efeitos
térmicos e não térmicos.
28- Uma parte do corpo lesionada que é imobilizada por um período de tempo sofre uma série
de problemas que afetam negativamente os músculos, as articulações, os ligamentos, os ossos
e o sistema cardiorespiratório. Assim, é correto afirmar que:
a) O desuso de uma parte do corpo rapidamente leva à perda de massa muscular. A maior atrofia
ocorre nas fibras do tipo I (contração lenta). Ao longo do tempo, as fibras de contração lenta
desenvolvem características de contração rápida.
b) Um músculo que está imobilizado em uma posição alongada ou neutra tende a atrofiar mais.
c) A imobilização articular leva à perda da compressão normal, que por sua vez aumenta a
lubrificação normal.
d) A frequência cardíaca de repouso diminui e o volume sistólico aumenta junto com o consumo
máximo de oxigênio e capacidade vital durante a imobilização.
29- Julgue as seguintes afirmativas sobre a anatomia do ombro:
I. A escápula é um osso triangular achatado, que serve principalmente de superfície articular das
cabeça do úmero. Localiza-se no aspecto dorsal do tórax e tem três projeções proeminentes: a
espinha, o acrômio e o processo coracoide.
II. A cabeça do úmero é esférica e tem um colo raso, constrito; ela gira para cima, para dentro e
para fora, articulando-se com a cavidade gleinodal rasa da escápula.
III. Quatro grandes articulações estão associadas ao complexo do ombro: a esternoclavicular, a
acromioclavicular, a glenoumeral e a escapulotorácica.
IV. Os músculos que cruzam a articulação glenoumeral produzem movimento dinâmico e geram
estabilidade para compensar a disposição dos ossos e dos ligamentos, o que permite grande
grau de mobilidade.
São corretas:
a) afirmativas I, III e IV.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.

30. De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, é proibido ao fisioterapeuta
atender a cliente/paciente/usuário que saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as
seguintes hipóteses:
a)
b)
c)
d)

A pedido do colega.
Em caso de indubitável urgência.
Quando procurado espontaneamente pelo cliente/paciente/usuário.
Todas afirmativas estão corretas.

