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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

01 de novembro de 2009.
Duração: 4h

PROVA DE FISIOTERAPEUTA

Prezado Candidato
A Faepesul deseja a você sucesso nesta caminhada.
Esta prova é composta de: 20 questões de conhecimentos gerais ( 05 para Atualidades e Cultura
local, 05 de Português, 05 de Matemática e 05 de Legislação Específica); 05 questões de
Legislação Municipal, 05 questões de Informática e 20 questões de conhecimentos específicos da
atividade profissional.
Procure resolver a prova com calma e atenção, preenchendo devidamente o cartão-resposta.
Diante de qualquer dúvida ou irregularidade, você comunicar-se com o fiscal.
Use somente caneta azul ou preta, para preencher o cartão-resposta, sem rasuras.
Não use corretivo no cartão-resposta.
Se você assinalar, no seu cartão-resposta, mais de uma alternativa, a questão não será
considerada.
O cartão-resposta não deverá ser rasurado, nem amassado, nem dobrado.

Boa Prova !
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Prova de Atualidades e Cultura Local

1. A descoberta das reservas do pré-sal tem provocado grandes debates em todo o
país. Desde sua descoberta, muitos passaram a defender novos modelos de regulação
para preservar uma maior parte desta riqueza para o Brasil. Assinale a alternativa
correta:
A. pré-sal é a denominação das reservas da Amazônia encontradas abaixo de uma
profunda camada de sal no subsolo da floresta, também chamada de subsal.
B. a camada pré-sal é um gigantesco reservatório de rochas de sal localizado na região
de Angra dos Reis (região litorânea). Estas reservas estão localizadas abaixo da
camada de sal (que podem ter até 2 (dois) Km de espessura).
C. a chamada camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800
quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do
mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O
petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7 (sete ) mil
metros.
D. se forem confirmadas as estimativas da quantidade de sal em camada, o Brasil
poderá se transformar, futuramente, num dos maiores produtores e exportadores de
cristal de rocha do mundo. Porém, os investimentos deverão ser altíssimos, pois, em
função da profundidade das reservas, a tecnologia aplicada deverá ser de alto custo.
E. pré-sal é a denominação das reservas de petróleo, que se estende ao longo do
litoral nordestino. Estima-se que o Brasil pode dar um salto no ranking dos países
com maiores reservas de óleo e gás do mundo.
2.
Segundo o jornal o Estadão de São Paulo, o número de casos de gripe A no
mundo superam os 277.607 e as mortes causadas pelo vírus H1N1, causador dessa
doença, são pelo menos 3.205, conforme informou a Organização Mundial de Saúde
(OMS). A gripe suína é uma doença respiratória aguda causada por uma variação do
vírus influenza tipo A, conhecido como H1N1. Assinale a resposta incorreta:
A. os sintomas da gripe suína em humanos parecem ser semelhantes aos de uma
gripe comum.
B. os sintomas são febre acima de ˚C,
38 tosse, podendo ser seguida de dor nas
articulações, garganta, cabeça, irritação dos olhos, prostração, dificuldade
respiratória e fluxo nasal.
C. a transmissão do vírus se dá de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse,
espirro ou de secreções respiratórias das pessoas infectadas.
D. qualquer pessoa que apresente síndrome gripal é um caso potencial de influenza A
(H1N1).
E. a orientação do Ministério da Saúde é de tratar com antiviral todas as pessoas com
sintomas causados pelo vírus influenza tipo A, conhecido como H1N1, para a
prevenção da gripe suína.
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3.
O Brasil assinou o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que cria a
ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de Língua Oficial
Portuguesa, que entrou em vigor janeiro de 2009. Assinale a alternativa correta:
A. a medida também deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre
o Brasil e os países do acordo, Portugal, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, Guiné –
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
B. os países do Acordo Ortográfico são o Brasil, Colômbia, Moçambique, Cabo Verde,
Portugal, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.
C. a medida deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os países
da Organização das Nações Unidas e a divulgação mais abrangente da língua e da
literatura.
D. o último país a aderir o Acordo Ortográfico em 2004 foi Moçambique.
E. segundo o Ministério da Educação, o acordo ampliará a cooperação internacional
entre os nove países ao estabelecer uma grafia oficial única do idioma.

4.
O primeiro povoado de Garopaba surgiu em 1666, com a chegada dos
imigrantes açorianos, porém foram os tupi-guaranis seus primeiros habitantes e que
deram o nome à cidade. Sobre a história de Garopaba é correto afirmar:

A. em 1930 Garopaba passa à Distrito de Palhoça. No ano de 1961, volta à condição
de Município, sendo fundada em 19 de Dezembro de 1981, através da Lei nº
798/61.
B. a História de Garopaba inicia-se no descobrimento do Brasil. Pois a “Baia de
Garopaba” serviu como abrigo à expedição naval da Cidade de Corunã, que a
utilizou para fugir de um temporal.
C. foram os carijós os primeiros habitantes de Garopaba; que deram o nome à cidade.
Este nome vem grafado – gahopapaba – na carta Turin, em 1523, ou assim: ygá,
upaba, guarupeba. Que significa a enseada de barcos, do descanso ou ainda o
lugar abençoado.
D. os açorianos desembarcaram em Garopaba enviados pelo Império Espanhol,
procedentes a maioria da 3ª Ilha dos Açores. Em 1793, foi criada a Armação de
São Joaquim de Garopaba.
E. a verdadeira definição do nome Garopaba está na Língua Portuguesa, a língua
local: ygá, ygara, ygarata; significa arco, embarcação, canoa – mpaba paba é
estância, lugar, enseada.
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5.
Com ótima localização e com praias maravilhosas, a bela Garopaba, possui
aproximadamente 55 sítios arqueológicos, cavernas e inscrições rupestres, e até
engenhos de farinha do tempo colonial, tudo para ser somente uma cidade histórica.
Assinale a alternativa correta a cerca de sua economia:

A. Garopaba possui sua economia basicamente focada no turismo e na indústria
cerâmica.
B. a sua economia baseia-se somente na pesca artesanal, causando desemprego
acentuando na baixa temporada e nas entressafras da pesca da tainha e da
anchova.
C. destaca-se na economia de Garopaba o turismo religioso, onde muitos turistas
visitam a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz de São Joaquim, com
característico estilo arquitetônico açoriano.
D. a economia de Garopaba gira em torno do turismo, da construção civil, e da pesca
artesanal. Evidenciando-se também o comércio e a indústria de confecção.
E. a indústria moveleira tem alavancado a economia do Município de Garopaba, além
do turismo acentuado em suas oito praias, principalmente a praia da Ferrugem, do
Siriú e da Gamboa, cercada pela Mata Atlântica, onde pode-se observar as baleias
francas.

Prova de Língua Portuguesa

Texto para as questões 6,7,8 e 9:

Para que ninguém a quisesse
Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a
atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos
de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as jóias.
E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a
tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum
se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava
sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que
fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade
da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela.
Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso
uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos.
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Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela
casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
Marina Colasanti (in Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Roco, 1986, p. 112)

6. Sobre o texto, é correto dizer:
A. o marido começou a ter saudade da mulher com quem se casara.
B. o marido, tomado pelo ciúme, transforma sua mulher até não reconhecer mais nela a
pessoa pela qual se apaixonara.
C. quando o marido jogou fora decotes, sapatos, jóias, sedas, a mulher passou a andar
esquiva como um gato.
D. o marido se arrepende e recupera a confiança devolvendo tudo que tirou da sua
mulher.
E. não usar batom e andar com vestido de chita mostra que a mulher nunca foi
vaidosa.

7. Em “Esquiva como um gato, não mais atravessava praças”, ocorre a seguinte figura
de linguagem:
A. comparação.
B. metáfora.
C. metonímia.
D. onomatopeia.
E. prosopopeia.

8. Na sentença “[...] pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos”, o pronome
oblíquo desempenha a função de:
A. objeto indireto, substituindo “a ela”.
B. objeto direto, substituindo “para ela”.
C. objeto indireto, substituindo “para ela”.
D. adjunto adnominal, substituindo “dela”.
E. adjunto adverbial, substituindo “nela”.
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9. As sentenças “Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias” e
“Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha
dos vestidos e parasse de se pintar” podem ser reescritas, sem prejuízo semântico e
gramatical, pelas seguintes construções respectivamente:
A. Uma fina saudade; todavia começou a alinhavar-se em seus dias/Porquanto os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
B. Uma fina saudade, mas, começou a alinhavar-se em seus dias/Posto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
C. Uma fina saudade, no entanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Como os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
D. Uma fina saudade, portanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Já que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
E. Uma fina saudade, porquanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Visto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.

10. As alternativas que atendem à língua em seu aspecto padrão são:
I. nunca houveram tantas dúvidas sobre a situação do país.
II. deve fazer dez anos desde que você partiu.
III. a maioria das pessoas fez o trabalho.
IV. forneceram bastantes projetos para a reforma do prédio.
V. estas roupas custaram caro.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:
A. I, IV e V.
B. II, III e V.
C. III e IV.
D. II e V.
E. II, III, IV e V.
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Prova de Matemática

11.O gráfico a seguir mostra a distância percorrida por Carlos, em seu carro, das 13 às
17 horas de certo dia. O tempo indica o número de horas decorridas depois das 13
horas.

Sobre a distância percorrida por Carlos em seu carro, temos as seguintes afirmações:
I. o período em que Carlos ficou parado foi das 15 às 16 horas.
II. a distância percorrida por Carlos das 13 às 14 horas desse dia foi de 8 km.
III. a distância percorrida por Carlos das 14 às 15 horas é maior que a distância
percorrida das 16 às 17 horas.
IV. Carlos percorreu 50 Km das 16 às 17 horas

A.
B.
C.
D.
E.

Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta.
somente I e II são corretas.
somente II e III são corretas.
somente I, III e IV são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
todas estão corretas.
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12.Observe as figuras:

Assinale a alternativa correta quanto ao número de triângulos congruentes ao triângulo
da primeira figura da décima segunda figura, supondo que se mantém a regularidade.
A.
B.
C.
D.
E.

100.
169.
144.
225.
101.

13.Observe a figura seguinte que mostra uma caixa de papelão retangular com as
seguintes dimensões: 6 cm de comprimento, 4 cm de largura e 3 cm de altura.

Assinale a alternativa que melhor expressa a quantidade em cm2 de papelão
necessário para confeccionar a caixa.
A.
B.
C.
D.
E.

108 cm2.
76 cm2.
13 cm2.
72 cm2.
36 cm2.

14.
A população de uma cidade está crescendo à taxa de 5% ao ano. Assinale a
alternativa que melhor expressa o percentual de crescimento dessa população em 3
anos, aproximadamente.
A.
B.
C.
D.
E.

15,0%.
15,5%.
25,0%.
15,8%.
17,5%.

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

8

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

15.A tabela a seguir mostra o número de panfletos impressos por uma impressora jato
de tinta de acordo com o tempo.
Velocidade da impressora jato de tinta
Intervalo de tempo
Número de panfletos
(em minutos)
impressos
2
48
4
96
6
144
8
192
10
240
De acordo com os dados da tabela é possível afirmar:
I.
II.
III.
IV.

o número de panfletos impressos por minuto é de 24.
o tempo, aproximado, para imprimir 1 panfleto é de 2,5 segundos.
podemos imprimir 390 panfletos em 16 minutos.
a lei de formação que relaciona n (número de panfletos impressos) com t (tempo) é
n = 24t .

Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

somente I, II e IV são corretas.
somente I, II e III são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
todas as alternativas estão corretas.

Prova de Legislação Específica

16. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), é verdadeiro
afirmar:
I. a universalidade é a garantia de que todos cidadãos devem ter acesso aos serviços
de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de
saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia
apropriada para cada nível.
II. a equidade diz que o acesso aos serviços de saúde deve ser garantido à todos,
sem levar em conta a raça, situação econômica ou crença religiosa.
III. a integralidade diz que cada grupo de ações deve agir por si só, havendo uma
separação clara entre ações preventivas, ligadas ao Ministério da Saúde, e as
ações curativas, vinculadas ao Ministério da Previdência.
IV. a descentralização foi uma redistribuição do poder, centralizados na União e nos
Estados desde os governos militares, e que agora tem a participação também do
município.
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V. o controle social é garantido pelos conselhos federal, estaduais e municipais.
Através deles a participação social ocorre, pois além de representantes do governo,
eles são compostos por prestadores de serviço apenas do estado e servidores das
prefeituras locais.
A.
B.
C.
D.
E.

são corretas I, II, III.
são corretas I, II, III, IV.
são corretas I, II, IV.
são corretas I, III, IV, V.
são corretas II, III, IV.

17. No Sistema Único de Saúde (SUS), a criação dos Conselhos Municipais de Saúde
relaciona-se mais diretamente com o princípio de qual das alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

participação popular.
descentralização.
integralidade.
hierarquização.
adscrição da clientela.

18. Em relação à cobertura assistencial, a premissa básica do Sistema único de Saúde
(SUS) que diferencia a questão do acesso aos períodos anteriores à Constituição
Federal de 1988 é:
A.
B.
C.
D.
E.

a equidade na oferta de serviços.
a descentralização da gestão em saúde.
o controle social.
a universalização do atendimento.
a referência e contra referência.

19. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece como competência
municipal. Assinale a alternativa correta:
A. a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
B. a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
C. o financiamento pelo dos recursos para o setor da saúde local.
D. estabelecer benefícios.
E. a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.
20. A Constituição Federal, no que se refere à saúde, estabelece que o Sistema Único
de Saúde (SUS) tem, entre outras alterações:
A. formar prioritariamente recursos humanos para atividades hospitalares.
B. formular políticas de atenção global à saúde.
C. reduzir as ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
D. delegar ao setor privado a execução de ações de saneamento básico.
E. incentivar a especialização dos serviços de saúde.
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Prova de Legislação Municipal
21. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato que resulta na
sua criação. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência cabe:
A. apenas votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um quarto (1/4) dos membros
da Câmara.
B. apenas enviar petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais.
C. discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno,
a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos membros
da Câmara.
D. apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, não podendo
emitir pareceres.
E. discutir e votar projeto de lei que não dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos membros
da Câmara.

22. O cargo público de caráter comissionado tem natureza transitória, sendo de livre
nomeação e exoneração a critério do Chefe de cada Poder e, destina-se,
exclusivamente as atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Em relação à
esta afirmação, é correto:
A.
B.

C.
D.

E.

os cargos de provimento em comissão serão providos por, no mínimo, 5% (cinco
por cento) dos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.
servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se licenciar para
prover cargo comissionado não poderá optar pela remuneração entre a definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado a
todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 70% (setenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.
os cargos comissionados terão remuneração composta de parcela única, com
demais acréscimos ou vantagens.
regime previdenciário dos servidores municipais detentores de cargo de
provimento efetivo que se encontram licenciados para prover cargo em comissão
será o Regime Próprio de Previdência Social, não devendo contribuir para o
IPREGOBA.
o servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se
licenciar para prover cargo comissionado poderá optar pela remuneração definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado a
todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 80% (oitenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.
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23. Provimento são todos os atos praticados pelas autoridades competentes de cada
Poder com o objetivo de tomar providências acerca do ingresso na Administração
Pública. São formas de provimento de cargos públicos:
A.
B.
C.
D.
E.

somente nomeação.
somente nomeação e readaptação.
nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, recondução e alienação.
nomeação, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e recondução.
nenhuma das alternativas está correta.

24. Sobre o processo legislativo, no que tange às leis, o Projeto de Lei aprovado será
enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará. A partir desta informação, é
correto:
A.

B.

C.
D.

E.

o veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio aberto.
o veto será apreciado pela Câmara dentro de 45 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio secreto.
decorrido o prazo de 10 dias o silêncio do prefeito importará em não aprovação.
se o Prefeito considerar o Projeto no todo ou em parte inconstitucional ou
contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias
úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, os
motivos do veto ao presidente da Câmara.
o veto total somente abrangerá texto parcial de artigo, de parágrafo, de inciso ou
de alínea.

25. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que:
A. a sindicância administrativa é o meio sumário de elucidação de irregularidades no
serviço público para subsequente instauração de processo disciplinar e/ou punição
do infrator.
B. a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata ou não, mediante processo administrativo ou
inquérito administrativo disciplinar que apure o ilícito administrativo cometido,
assegurando ao acusado ampla defesa.
C. processo disciplinar não é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições; ou que tenha
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
D. inquérito administrativo é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor e não obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado
ampla defesa, sem a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
E. quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora não poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou
isentar o servidor de responsabilidade.
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Prova de Informática
26.Os seguintes aplicativos são usados para edição de texto, EXCETO:
A. MS Word
B. WordPad
C. NotePad
D. Windows Media Player
E. BrOffice.org Writer

27. Com as novas regras da língua portuguesa que começaram a vigorar a partir de
2009 surgiu um grande problema: a verificação e a correção automática de textos em
dispositivos computacionais. Deste modo, fazer a correção dos textos torna-se um
entrave na vida do usuário, assinale a alternativa correta que aponta a resolução deste
problema.
A. Atualização do Sistema operacional.
B. Atualização do Antivírus e Firewall.
C. MS World corrige automaticamente nas novas normas ortográficas.
D. Configuração do hardware.
E. Nenhuma das alternativas.
28.Sobre o Microsoft Excel é correto afirmar que:
A. é um processador de texto.
B. é um programa de planilha eletrônica de cálculo.
C. é um programa utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas
originalmente escrito para sistema operacional.
D. é um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office.
E. é um programa que é basicamente usado para diagramação eletrônica, como
elaboração de layouts com texto, gráficos, fotografias e outros elementos.
29.Qual a definição de "Internet"? Marque a opção correta:
A. uma rede local.
B. páginas com informações diversas.
C. serviços de mensagens via rede.
D. um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro.
E. tecnologia de interconexão para redes locais.
30.Qual programa que utilizamos para acessar as páginas da Internet?
A.
B.
C.
D.
E.

outlook Express.
MSN Messenger.
windows XP.
Linux.
internet Explorer.
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Conhecimentos técnico-profissionais

31. Segundo Paulo César Deliberato o significado da palavra prevenção em saúde,
apesar dos problemas em conceituá-la, certamente é mais abrangente do que
simplesmente defini-la como “o ato de evitar algo que aconteça”. Na verdade a
prevenção de que falamos sempre está presente na história natural da doença. Assim
distinguem-se três níveis de prevenção, pensando nisso é incorreto afirmar que:

A. o nível secundário de prevenção pode ser caracterizado quando o organismo se
encontra em um estado de saúde no mínimo subótima.
B. o nível primário atua nos períodos em que o organismo se encontra em equilíbrio,
estabelecendo ações que o mantenham nessa situação.
C. o nível terciário de prevenção tem como objetivo recolocar o indivíduo afetado em
uma posição útil na sociedade.
D. cada nível possui um conjunto de ações características e essas, por sua vez,
também agregam um certo número de procedimentos particulares.
E. o nível secundário tem como ação diagnosticar precocemente o problema e
estabelecer as medidas terapêuticas adequadas.
32. Quando o fisioterapeuta trabalha a prevenção em saúde pública deve conhecer as
atividades de prevenção. De acordo com as atividades de prevenção, correlacione as
opções da primeira coluna com a respectiva população alvo na segunda.

1. não se expor ao raio X
e a outras formas de radiação
2. as quedas não são uma conseqüência
comum e inevitável da idade, mas uma
séria ameaça para a saúde e
independência
3. nessa área, grande parte da atenção do
profissional deve estar relacionado à
postura.
4. quando maltratados são focos constantes
de infecções, liberando secreções mucoem outros órgãos.
5. nesta área o objetivo é a prevenção em
todos os níveis, empregando todos os
tipos de esforços visando a satisfação
laboral.

(

) saúde do idoso

(

) saúde materno-infantil

(

) saúde bucal

(

) saúde do trabalhador

(

) saúde escolar
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A seqüência correta, de cima para baixo é:
A. 2; 1; 4; 3; 5.
B. 5; 1; 4; 3; 2.
C. 2; 1; 4; 5; 3.
D. 5; 4; 1; 3; 2.
E. 5; 1; 4; 2; 3.
33. A saúde ocupacional ou profissional implica na soma de todos os esforços para
melhorar a saúde dos trabalhadores, tanto em seu ambiente de trabalho como na
comunidade. Sobre a prevenção em saúde do trabalho marque V ou F, conforme a
afirmação seja verdadeira ou falsa:
(

(

(
(
(

). na relação saúde-doença a prevenção somente é possível quando se conhece a
história natural de um distúrbio em particular, bem como todo o dinamismo de suas
inter-relações.
). relacionando os níveis de prevenção e a saúde ocupacional, podemos citar
algumas ações em cada um dos três níveis. Na prevenção primária teríamos como
meta a promoção, a manutenção e/ou o restabelecimento da saúde ótima do
indivíduo.
). a ergonomia busca a perfeita integração entre as condições de trabalho e a tríade
formada pelo conforto, segurança e eficiência.
). as atividades motoras laborais podem ser decompostas em gestos de observação,
gestos de ação, gestos de comunicação.
). em ergonomia o ambiente de trabalho representa um conjunto de fatores
dependentes que atuam sobre a qualidade de vida das pessoas e também no
próprio resultado do trabalho.

A. V; F; V; F; F.
B. V; F; V; V; F.
C. V; F; F; F; F.
D. F; F; V; V; V.
E. F; F; F; V; V.
34. Sobre oxigenoterapia é correto afirmar que:
A. o oxigênio é uma droga e deve ser prescrito por um fisioterapeuta e monitorizado,
utilizando a análise gasométrica arterial ou registros da saturação do oxigênio.
B. quando o paciente está em oxigenoterapia contínua, a máscara deve ser removida
para realizar algumas ações como expectorar, comer, beber e realizar manobras
fisioterapêuticas.
C. em pacientes hipóxicos sem hipercapnia, por exemplo na asma aguda, o oxigênio
não é necessário, pode-se usar apenas o ar comprimido como a fonte de gás.
D. os umidificadores são, algumas vezes acoplados aos concentradores de oxigênio,
não necessitando de nenhum cuidado, os mesmos são necessários para uso
emergencial.
E. a oxigenoterapia está indicada para muitos pacientes com hipoxemia. O
fisioterapeuta, com frequência tratam de pacientes que necessitam de oxigênio
adicional e pode se envolver com a montagem do equipamento de oxigenoterapia.
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35. Sobre a ventilação não-invasiva é incorreto afirmar que:
A. os distúrbios respiratórios do sono causam insuficiência respiratória instável e
graves sintomas diurnos são uma indicação óbvia para o suporte ventilatório nãoinvasivo.
B. os efeitos benéficos da ventilação não-invasiva noturna para pacientes em estágio
final de fibrose cística estão somente começando a ser reconhecidos. A ventilação
não-invasiva mostrou ser de valor durante períodos de deterioração aguda, em que
a piora pulmonar pronunciada ocorre, apesar de uma terapia convencional máxima.
C. o suporte ventilatório é, com frequência relutantemente prescrito para pacientes
com doença neuromuscular progressiva, em virtude de ma percebida ausência de
qualidade de vida desses pacientes.
D. a ventilação do suporte ventilatório não-invasivo para melhorar a ventilação é uma
idéia nova. Têm-se reconhecido rapidamente o valor desta terapia em situações
clínicas agudas e em condições cirúrgicas nas quais se desenvolve a insuficiência
respiratória.
E. os fisioterapeutas são experientes na avaliação do padrão respiratório, e treinando
os pacientes para alterar a respiração a fim de melhorar a ventilação. Quando se
implementa o suporte ventilatório não-invasivo, a instrução ao paciente para a
aceitação da máscara e do fluxo é essencial para a sua adesão.

36. Sobre avaliação subjetiva em pacientes com problemas respiratórios existem cinco
principais sintomas na doença respiratória, analise as afirmações abaixo:

I. a falta de ar é a percepção subjetiva do aumento do trabalho respiratório. É o sintoma
predominante da doença cardíaca e respiratória. A dispnéia geralmente piora
durante o exercício e melhora ao repouso.
II. a tosse é um reflexo de proteção que livra as vias aéreas de secreções ou corpos
estranhos. A tosse é um sinal fácil de esclarecer. Aspectos importantes relativos à
tosse são sua efetividade e se é produtiva ou seca.
III. o escarro pode conter muco, detritos celulares, microorganismos, sangue e
partículas estranhas. Um adulto normal não produz secreção diariamente. O escarro
é o excesso de secreção traqueobrônquica.
IV. o sibilo é um assobio ou som musical produzido pelo fluxo turbulento através das
vias aéreas estreitadas. Estes sons são, geralmente, percebidos pelos pacientes
quando audíveis na boca.
V. a dor torácica em pacientes com problemas respiratórios geralmente origina-se da
inflamação do parênquima pulmonar e as pequenas vias aéreas.
Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:
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A. I e IV
B. I e II
C. II e IV
D. III e IV
E. III e I

37. A Saúde da Família constitui uma estratégia para a organização e o fortalecimento
da atenção básica como o primeiro nível de atenção à saúde no Sistema Único de
Saúde. Busca a reorganização do modelo de atenção à saúde pela ampliação do
acesso e pela qualificação das ações da atenção básica, centrando-as no modelo de
Promoção da Saúde, construídas com base na reorientação das práticas dos
profissionais de saúde. Sobre Saúde da Família é incorreto afirmar que:

A. a estratégia Saúde da Família fundamenta-se em universalização, integralidade,
eqüidade, hierarquização, descentralização e controle social, vindo ao encontro dos
princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família referese a um modo de organização da atenção básica e, portanto, realiza todas as
ações inerentes a esse nível de atenção: prevenção, promoção, assistência e
reabilitação.
B. as ações de saúde devem ser orientadas para o cuidado integral dos indivíduos
inseridos em suas respectivas famílias e comunidade. Esse é um dos sentidos
atribuídos ao princípio constitucional da integralidade no Sistema Único de Saúde.
Destacam-se ainda outros sentidos desse mesmo conceito, como, por exemplo, ver
o indivíduo como um todo, um único organismo vivo.
C. uma característica importante da Saúde da Família é a possibilidade de constituir o
cuidado longitudinal às famílias. A longitudinalidade é uma das conquistas das
equipes que, por meio do acompanhamento contínuo às famílias de uma dada
comunidade, ao longo do tempo, passa a conhecer profundamente apenas seus
problemas individuais.
D. as ações da Estratégia Saúde da Família devem se realizar de forma coordenada,
quer dizer, de maneira que seja compatível a realização de ações programadas,
especialmente aos grupos mais vulneráveis ao processo saúde-doença
(hipertensos, diabéticos, crianças, idosos, etc.) e ações da atenção à demanda
espontânea, problemas que afligem em um dado momento os indivíduos.
E. a atenção básica organizada pela estratégia Saúde da Família, quando bem
capacitada e integrada à comunidade, é capaz de resolver 85% das demandas de
saúde da população. Significa dizer que os profissionais da Saúde da Família são
especialistas nas patologias mais freqüentes e comuns que acometem a
comunidade sob sua responsabilidade.
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38.Sobre Saúde da Família marque V ou F, conforme a afirmação seja verdadeira ou
falsa.
( ) um dos pontos mais fortes do Programa de Saúde da Família é a busca ativa: a
equipe vai às casas das pessoas, vê de perto a realidade de cada família, toma
providências para evitar as doenças, atua para prevenir os casos em que a doença
já existe, dá orientação para garantir uma vida melhor, com saúde.
( ). as cidades implantam o Programa Saúde da Família por insistência da comunidade
(que vê bons resultados em municípios vizinhos), por necessidade de achar uma
solução para os graves problemas de saúde locais, por influência de algum médico
da rede pública, por estímulo do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de
Saúde.
( ). o único remédio infalível, contra todas as doenças, é não ficar doente. Um
caminho seguro para buscar esse objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso
aos serviços de atenção básica, como se dá no Programa Saúde da Família (PSF):
pela promoção da saúde, assistência básica e prevenção, cada pessoa da
comunidade é assistida antes que os problemas se agravem, no surgimento, ou
antes mesmo que apareçam.
( ). o Programa Saúde da Família tem condições de dar solução efetiva a mais de
85% dos casos de saúde da população atendida. A assistência na gravidez, a
atenção ao crescimento das crianças, o tratamento e prevenção das doenças mais
freqüentes — todos esses cuidados são garantidos pelas Equipes de Saúde da
Família.
( ). o Programa Saúde da Família bem implantado, com equipes capacitadas e
dispondo de estrutura física e equipamentos adequados: diminui o número de
mortes de crianças por causas evitáveis; diminui a quantidade de gestantes que
chegam saudáveis e bem-informadas ao parto; melhora a qualidade de vida dos
idosos; melhoram os índices de vacinação; os hipertensos e diabéticos são
diagnosticados, tratados e acompanhados; os casos de tuberculose e hanseníase
são localizados e tratados; diminuem as filas para atendimento nos hospitais da rede
pública de saúde.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A. F, V, V, V, F.
B. V, F, F, V, V.
C. V, F, F, V, F.
D. F, V, V, V, V.
E. F, V, V, F, V.

39. Ciclo de vida da família é o processo evolutivo que cumpre a família no curso dos
anos através da passagem de uma fase a outra da vida. Sobre o ciclo da vida é correto
afirmar que:
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A. ao longo de sua trajetória, a família passa por vários estágios que se caracterizam
por eventos naturais que, necessariamente provocam mudanças na organização do
sistema familiar. São consideradas etapas imprevisíveis as situações esperadas no
desenvolvimento da vida familiar; etapas previsíveis os fatos inesperados que
alteram o tempo e as funções da família, de forma a modificar seu ciclo vital.
B. a utilidade do modelo de ciclo vital consiste na possibilidade, por parte do
observador, de identificar a fase na qual se encontra a família em dado momento,
propondo ajuda neste período crítico e, através da continuidade, observar a
mudança e a reorganização na passagem de uma fase à outra.
C. as distintas etapas do ciclo de vida familiar são marcadas por eventos
particularmente significativos como os nascimentos e as mortes, as separações e as
uniões, as inclusões e exclusões dos membros das famílias, portanto, eventos que
não se referem às mudanças estruturais da família.
D. a cada fase do ciclo da vida, a família não deve enfrentar uma situação nova, que
põe em xeque as antigas modalidades de funcionamento, que já não são ideais para
a mudança que ocorre, necessitando de uma nova ordem familiar.
E. as diferentes etapas do ciclo da vida exigem da família uma série de ajustamentos
para que esta possa cumprir sua função e permitir que seus membros cresçam livres
e autônomos. As fases do ciclo de vida familiar são o noivado, o luto, o batismo, a
morte e a família com filhos pequenos.
40. Numa rápida pesquisa em qualquer ambulatório de doença profissional do nosso
país deparamo-nos com um dado óbvio: o número de pacientes portadores de dor no
braço que procuram o serviço médico é muito grande, e de proporção crescente.
Pacientes com os mais diversos diagnósticos, e que necessitam igualmente de
diferentes tratamentos, seja de ordem medicamentosa, cirúrgica, fisioterápica, etc.
Sobre as doenças ocupacionais é incorreto afirmar que:
A. o tratamento conservador para Síndrome do Canal de Guyon é aplicado inicialmente
com corticóide de depósitos e vitamina B6. O repouso é fundamental e em algumas
ocasiões é indicada imobilização com tala de velcro.
B. na Síndrome do Desfiladeiro Torácico o tratamento conservador é repouso da
atividade que determinou o aparecimento da síndrome; fisioterapia para exercícios
de fortalecimento do tônus muscular, cintura escapular e de postura correta; postura
corporal correta no trabalho e fora dele.
C. as principais causas de origem ocupacional da Síndrome do Túnel Cubital são
trabalhos que exijam posturas viciosas podem se tornar risco para o nervo cubital,
tais como antebraço realizando atividades repetitivas de pronação, supinação, flexão
e extensão.
D. as principais causas de origem ocupacional da Síndrome do Túnel do Carpo são
vibração; movimentos repetitivos com força associada; uso de ferramentas,
instrumentos de trabalho ou atividades que comprimam mecanicamente a base da
mão.
E. o tratamento conservador para Síndrome do Pronador é indicado quando os
sintomas ainda estão presentes há menos de um ano de seu começo. Inicia-se com
imobilização, corticóide injetável em casos selecionados, fisioterapia.
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41. Quando o fisioterapeuta trabalha com idoso, durante o exame físico das mãos,
deve-se examinar ambas as mãos, sempre de maneira comparativa. Sobre as
deformidades encontradas nas mãos do idoso correlacione as opções da primeira
coluna com a respectiva doença na segunda.
1. contratura em flexão da mão
2. mão caída
3. desvio ulnar dos dedos, deformidade em
pescoço de cisne.
4. incapacidade de unir totalmente as superfícies
palmares dos dedos.
5. tofos

( ) artrite reumatóide
( ) gota
( ) lesão do nervo radial
(diabetes, trauma, neoplasias)
( ) hemiplegia espástica
(doença cerebrovascular)
( ) sinal de reza (síndrome da
mão diabética)

A seqüência correta, de cima para baixo é:
A. 3; 5; 2; 1; 4.
B. 3; 2; 1; 4; 5
C. 3; 5; 1; 5; 4.
D. 4; 2; 1; 3; 5.
E. 4; 3; 2; 1; 5.

42. Apesar de ser o envelhecimento um fenômeno comum a todos os seres vivos
animais, surpreende o fato de que ainda hoje persistam tantos pontos obscuros quanto
à dinâmica e à natureza desse processo. A grande heterogeneidade entre os idosos
em todos os seus aspectos, sejam estes morfológicos, funcionais, psicológicos e
sociais, decorrentes, entre outros fatores, da grande amplitude dessa faixa etária, que
começa cronologicamente aos 60 anos e atinge 100 anos de idade ou mais, tem
originado questionamentos sobre o conceito de normalidade, quando se faz referência
à população idosa. Sobre esses conceitos é incorreto afirmar que:
A. no envelhecimento saudável o tipo de dieta, sedenteriedade, causas psicossociais,
etc., não estariam presentes ou, quando existentes, seriam de pequena importância.
B. o envelhecimento normativo representa o processo natural de desenvolvimento em
fases avançadas da vida.
C. no envelhecimento comum os fatores intrínsecos (tipo de dieta, sedentariedade,
causas psicossociais etc) intensificam os efeitos adversos que ocorrem com o
passar dos anos.
D. no conceito de senectude ou senescência o envelhecimento resulta do somatório
de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento
normal.
E. senilidade é caracterizada por modificações determinadas por afecções que
frequentemente acometem a pessoa idosa.

43. Sobre a relação entre eventos objetivos e subjetivos e a avaliação da qualidade de
vida na velhice é correto afirmar que:
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A. doenças e capacidades que determinam restrições nas oportunidades de acesso à
estimulação prazerosa e ao envolvimento social relacionam-se com depressão e
com afetos negativos.
B. há forte relação entre ter medo de ficar velho, solidão e isolamento, sendo de
desamparo e de incompetência comportamental, com depressão, baixa saúde
percebida e insatisfação com a vida.
C. os homens idosos são menos satisfeitos do que as mulheres idosas, que são mais
doentes e mais queixosas do que aqueles.
D. as mulheres idosas tendem a apresentar melhor qualidade de vida do que os
homens, porque em geral são mais velhas, mais doentes, mais isoladas, mais
pobres e mais onerada por cuidados à casa e ao cônjuge do que os homens.
E. os jovens são mais otimistas e exigentes quanto à qualidade de vida do que os
idosos.

44. Sobre fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções neurológicas temos
o acidente vascular encefálico como doença neurológica de relevância fisioterápica.
Sobre o acidente vascular encefálico marque V ou F, conforme a afirmação seja
verdadeira ou falsa.

(

(

(

(

(

). o acidente vascular encefálico isquêmico representa a grande minoria dos casos,
podendo ser consequência de oclusão arterial por coágulos que se formam tanto na
luz dos vasos (trombose arterial) como em qualquer outra região corpórea, migrando
posteriormente até o encéfalo (embolia cerebral).
). no acidente vascular encefálico hemorrágico a desordem isquêmica ou
hemorrágica no fluxo sanguíneo cerebral, de caráter transitório ou definitivo,
ocasiona dano tecidual provavelmente resultante de processos patológicos
complexos como excitotoxidade.
). na população idosa, alguns autores classificam o acidente vascular encefálico em
multiinfarto ou infartos lacunares, pois a fragilidade vascular e a hipotensão arterial
sistêmica no idoso aumenta o risco de acidente vascular encefálico, isquêmico ou
hemorrágico, resultando em múltiplas lesões cerebrais.
). o diagnóstico médico inicial de acidente vascular encefálico é clínico e depois
radiológico, sendo particularmente importante que o paciente apresente início
abrupto da doença e sintomas e sinais neurológicos focais.
). o acidente vascular encefálico pode ser definido como qualquer alteração na
qualuma área cerebral é, transitória ou definitivamente, afetada por isquemias ou
sangramentos decorrentes de processos patológicos nos vasos cerebrais.
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A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A. F; V; V; V; V.
B. V; V; F; F; F.
C. V; F; F; V; V.
D. F; V; F; V; V.
E. F; F; F; V; V.
45. Sobre as intervenções fisioterápicas aos idosos portadores de disfunções
neurológicas é incorreto afirmar que:
A. partindo do pressuposto da solução de problemas, a dificuldade em realizar
adequadamente o movimento decorrente de dano neurológico deve ser
compreendida por meio da análise dos déficits da doença que prevalece. Nesse
sentido a abordagem fisioterápica em pacientes idosos deve ser ampla, incluindo
somente aspectos reabilitadores e maximizadores de habilidades.
B. especificamente em relação à população idosa que apresenta sinais neurológicos
decorrentes da presença ou não de doenças, o fisioterapeuta deve rever vantagens
e desvantagens de cada intervenção. Enquanto a qualidade do movimento é
importante para adequada funcionalidade, pode-se reconhecer que a restauração
do movimento normal torna-se um objetivo inatingível. Deve haver um equilíbrio
entre reeducação de padrões normais de movimento e aceitação da compensação
desejada e necessária.
C. a intervenção fisioterápica no idoso tem como principal objetivo restaurar ou manter
a funcionalidade. Assim, a avaliação das habilidades funcionais torna-se um
instrumento extremamente útil para o rastreamento dos fatores de risco,
considerando que a maioria das informações pode ser obtida por anamnese ou
observação do ambiente em esse indivíduo permanece com maior frequência.
Nesse sentido, tal instrumento será útil para fornecer um conjunto de orientações
domiciliares e de atividades de vida diária.
D. a avaliação do sistema musculoesquelético deve enfatizar principalmente os
aspectos relacionados com a preservação da amplitude articular, tendo em vista
que a articulação é a unidade funcional do movimento. Nesse sentido, é necessário
avaliar a amplitude de movimento articular por meio de mobilização passiva e ativa,
bem como a flexibilidade muscular. O prejuízo da mobilidade articular da coluna
vertebral, por exemplo, pode resultar em instabilidade e aumento da propensão a
quedas, sugerindo ao fisioterapeuta que, além da necessidade de intervir
primeiramente no déficit musculoesquelético, restabelecendo a mobilidade articular
por meio de exercícios de alongamento associados a outros recursos fisioterápicos
como modalidades de calor ou massagem.
E. a proposta de intervenção fisioterápica aplicada aos idosos portadores de doenças é
habilitar o paciente a experimentar um estilo de vida o mais normal possível,
minimizando os efeitos de determinadas condições que estejam relacionadas com
incapacidade física por meio de controle e, quando julgar apropriado, prevenção
das estratégias compensatórias anormais adotadas pelo idoso na tentativa de
enfrentar uma mudança no seu estado físico. Para que isso se torne possível, o
paciente deve estar envolvido no plano de tratamento, sendo de extrema
importância a assistência familiar, neste caso, devido à alta incidência de déficits
cognitivos.
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46. O envelhecimento, processo irreversível a que todos estamos sujeitos, deve ser
mais bem compreendido, dado que nosso país depara-se com um crescente número
de população idosa e nossa sociedade encontra-se despreparada, praticamente em
todas as esferas, para lidar com essa realidade. No caso da fisioterapia, principalmente
nos serviços ambulatoriais, com frequência um fisioterapeuta atende pacientes idosos
com quadro de emergência médica aguda intercorrente. Sobre as emergências e
primeiros socorros em geriatria analise as afirmações abaixo.

I. dentre as exigências para um atendimento de emergência num serviço ambulatorial
de fisioterapia, o fisioterapeuta deve manter registro clínico sistemático dos
pacientes, incluindo problemas de saúde, incluindo um breve histórico sobre eles;
medicação em uso; aferição sistemática dos sinais vitais; presença de quadros
alérgicos não há necessidade de registrar, pois o fisioterapeuta não pode prescrever
medicação.
II. ter um plano de ação documentado e treinar o pessoal em procedimentos de
emergência incluindo saber reconhecer sinais e sintomas comuns das situações de
emergência; saber realizar as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar; saber
estabilizar, apoiar e transportar pacientes.
III. ter à mão equipamentos para emergências como esfigmomanômetro; estetoscópio;
ambu; tubo de oxigênio portátil; tábua para transporte; imobilizador cervical; kit
básico de primeiros socorros (curativos, anti-sépticos, luvas, gazes, etc.).
IV. ter acesso imediato a um telefone para acionar transporte ou socorro de
emergência, informando o maior número de dados possíveis sobre a ocorrência.
Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:

A. II; IV.
B. I; II; III.
C. I; III.
D. II; III; IV.
E. I; II; III; IV.
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47. Para o profissional de saúde que trabalha com reabilitação cardíaca e capacitação
física do adulto é essencial a compreensão da estrutura cardiovascular, respiratória e
do músculo esquelético e de suas funções. Sobre os componentes anatômicos do
sistema cardiovascular é correto afirmar que:

A. a circulação é um circuito contínuo que envolve três importantes subdivisões, a
circulação cardiovascular, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, com o
coração servindo como bomba muscular para prover a pressão necessária ao
movimento do sangue através dessas três circulações.
B. a função normal das válvulas cardíacas requer uma interação intricada de três
estruturas anatômicas: a parede atrial, o anulo fibroso e a parede ventricular. As
anormalidades que envolvem um ou mais desses componentes podem levar à
regurgitação valvular durante a sístole ventricular.
C. as três funções gerais do sistema cardiovascular são: fornecer oxigênio e nutrientes
para as células e tecidos do organismo; facilitar a remoção do dióxido de carbono e
outros produtos de desgaste produzidos por estas células e tecidos; e transportar
substâncias reguladoras entre as várias regiões do corpo.
D. a circulação sistêmica distribui sangue para todas as células e tecidos do organismo
a fim de manter um ambiente bioquímico para as funções corporais em repouso e
durante o exercício. Começando com as artérias pulmonares, as artérias se
ramificam para todas as regiões do corpo, transportando sangue sob pressão
elevada a vários tecidos e sistemas orgânicos.
E. diferente da circulação sistêmica, cuja função é a de servir as necessidades
metabólicas das células e tecidos no organismo, a circulação pulmonar funciona
primariamente para propiciar a troca gasosa entre o corpo e o ambiente externo. A
circulação pulmonar constitui parte do sistema respiratório, que também inclui os
pulmões e os músculos esqueléticos de todo o corpo humano.
48. A criança com Lesão Cerebral frequentemente apresenta uma disfunção do
processamento sensorial. Segundo Katherine Ratliffe, há locais de danos no sistema
nervoso central que resultam em disfunção no processamento sensorial e em geral
estão associadas com Paralisia Cerebral. Sobre a disfunção sensorial marque V ou F,
conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa:
( ) o córtex cerebral, sistema piramidal e os tratos motores, quando deficientes,
resultam em espasticidade.
( ) o circuito córtex – gânglios da base – tálamo, quando deficiente, resulta em
hipotonia.
( ) o cerebelo, sistema extrapiramidal cerebelar quando deficiente, resulta em ataxia.
( ) o córtex cerebral quando deficiente de forma generalizada resultam em atetose.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A. V; F; V; F.
B. V; V; V; V.
C. V; V; F; F.
D. F; F; V; V.
E. F; V; F; F.
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49. A espinha bífida é uma deficiência que causa disfunção motora e sua incidência é
secundária apenas à paralisia cerebral. Sobre espinha bífida é incorreto afirmar que:

A. a hidrocefalia e a malformação de Arnold Chiari são anormalidades do sistema
nervoso central comumente associadas com a espinha bífida. Quando ocorre o
mau funcionamento do dreno da derivação ventrículoperitoneal são sinais e
sintomas que aparecem nos bebês: choro exaltado, mudança no apetite, vômitos,
sinal de “pôr-do-sol” dos olhos, letargia, convulsões, entre outros.
B. o plano para criança pequena com espinha bífida é baseado nos achados objetivos
das avaliações do fisioterapeuta. Dentre os objetivos da fisioterapia em pacientes
com espinha bífida temos: estabelecer o nível motor do bebê; fazer testes
musculares periódicos com propósito comparativo; ajudar na determinação de
órteses apropriadas; proporcionar um programa domiciliar de instruções a fim de
facilitar o desenvolvimento motor mais próximo possível da idade cronológica.
C. testes musculares manuais cuidadosos são cruciais em crianças com lesões
inferiores como é o caso da espinha bífida, pois frequentemente há uma grande
variação da habilidade motora no tornozelo e pé. As deformidades comuns do pé
em pacientes com espinha bífida são: pé calcâneo, pé equinovaro, pé equino, pé
valgo convexo, pé cavo.
D. a espinha bífida é um defeito normalmente diagnosticado ao nascimento, quando se
nota a presença de uma bolsa externa nas costas do bebê. Os termos
mielomeningocele, meningomielocele, meningocele, espinha bífida aberta,
disrafismo espinhal e mielodisplasia são sinônimos.
E. o cuidado com o paciente com espinha bífida não termina com a mudança para um
local de atendimento para adultos. Estar consciente das habilidades, problemas e
preocupações do adulto com espinha bífida é útil. Há algumas reclamações
comuns de adultos com espinha bífida, incluindo obesidade, incontinência fecal,
infecções recorrentes do trato urinário, escaras crônicas, dor articular, hipertensão,
deterioração neurológica e depressão.

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

25

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

50. Crianças com doenças neuromusculares são desafiadas por toda a vida para
manter sua função. Tais desafios podem ser enfrentados com a ajuda de um
fisioterapeuta bem-informado. Sobre as doenças neuromusculares na infância e
intervenção fisioterapêutica analise as afirmações abaixo.
I. a distrofia muscular de Duchenne está entre as doenças infantis mais gravemente
incapacitantes. Diferentemente de doenças como a paralisia cerebral ou a
poliomielite, a distrofia muscular de Duchenne representa uma doença progressiva
na qual as crianças enfraquecem e em geral morrem de infecção respiratória ou de
insuficiência cardiorrespiratória.
II. as atividades funcionais podem ser desempenhadas mais lentamente por crianças
com distrofia muscular de Duchenne do que por crianças normais, mas a maioria
das crianças afetadas está apta a caminhar, subir escadas e levantar-se do chão
sem muita dificuldade até os 10 anos de idade.
III. na distrofia muscular de Duchenne a fraqueza precoce do quadril e dos extensores
de joelho frequentemente resulta em lordose lombar exagerada que é característica
dos estágios iniciais da doença. Conforme a fraqueza progride, a criança levanta-se
do chão “escalando pelas pernas”. Essa manobra, conhecida como sinal de Gower.
IV. acreditamos que a fisioterapia trata os pacientes e seus problemas, e não doenças.
Os principais problemas encontrados por crianças com distrofia muscular de
Duchenne incluem os seguintes: fraqueza; diminuição da amplitude de movimento
passiva e ativa; perda da deambulação; diminuição das habilidades funcionais;
diminuição da função pulmonar; entre outros.
V. em função de a cadeira de roda ser parte de um equipamento pessoal, a criança
com distrofia muscular de Duchenne deve estar envolvida nas decisões sobre o
modelo e a cor. O terapeuta e a criança devem discutir as seguintes opiniões sobre
a cadeira de rodas: os braços da cadeira devem ser ajustáveis na altura e dobráveis;
os descansos da perna devem elevar-se e devem ser destacáveis e móveis; um
assento firme para auxiliar a manutenção da pelve em posição alinhada
horizontalmente ajudará a adiar o desenvolvimento da escoliose; entre outros.
Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em:
A. I; II; III.
B. I; IV; V.
C. I; III; IV; V.
D. I; II; III; IV; V.
E. II, III, IV; V.
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FOLHA DE RASCUNHO

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

27

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

RASCUNHO DO GABARITO

Respostas de 1 a 20

Respostas de 21 a 40

Respostas de 41 a 50

01

21

41

02

22

42

03

23

43

04

24

44

05

25

45

06

26

46

07

27

47

08

28

48

09

29

49

10

30

50

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

28

