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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES .................................................................................... 05 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

SE EU QUISER FALAR COM DEUS 

                                                                 (Gilberto Gil) 

 

1 Se eu quiser falar com Deus 

2 Tenho que ficar a sós, 

3 Tenho que apagar a luz, 

4 Tenho que calar a voz 

5 Tenho que encontrar a paz, 

6 Tenho que folgar os nós, 

7 Dos sapatos, 

8 Da gravata, 

9 Dos desejos, 

10 Dos receios, 

11 Tenho que esquecer a data, 

12 Tenho que perder a conta, 

13 Tenho que ter mãos vazias, 

14 Ter a alma e o corpo nus, 

15 Se eu quiser falar com Deus 

16 Tenho que aceitar a dor, 

17 Tenho que comer o pão 

18 Que o diabo amassou, 

19 Tenho que virar um cão, 

20 Tenho que lamber o chão, 

21 Dos palácios, 

22 Dos castelos suntuosos, 

23 Do meu sonho, 

24 Tenho que me ver tristonho, 

25 Tenho que me achar medonho, 

26 E, apesar do mal tamanho, 

27 Alegrar meu coração. 

28 Se eu quiser falar com Deus 

29 Tenho que me aventurar, 

30 Tenho que subir aos céus 

31 Sem cordas pra segurar, 

32 Tenho que dizer adeus, 

33 Dar as costas, caminhar 

34 Decidido pela estrada 

35 Que ao findar 

36 Vai dar em nada 

37 Do que eu pensava encontrar. 

 

1. A mensagem do texto foi construída, principalmente, 
levando em consideração uma circunstância: 

 

a) Consecutiva; 
b) Concessiva; 
c) Adversativa; 
d) Condicional. 

 

2. Pode-se dizer que no poema: 
 
a) Predomina a 1ª pessoa; 
b) Todos os verbos são transitivos diretos; 
c) A maioria dos verbos está no pretérito imperfeito; 
d) Há o predomínio de sujeito indeterminado. 

 

3. A palavra “suntuosos” (v 22), levando em consideração o 
contexto, significa: 
 

a) Populares; 
b) Humildes; 
c) Pomposos; 
d) Simplórios. 

 

4. A repetição da palavra “tenho” (versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
representa uma figura de linguagem chamada: 

 

a) Anáfora; 
b) Aliteração; 
c) Anacoluto; 
d) Antítese. 

 

5. A palavra “se” (v 1) classifica-se como: 
 

a) Pronome oblíquo átono; 
b) Pronome oblíquo tônico; 
c) Conjunção;  
d) Preposição. 

 

6. Observe os versos:  
 

 Tenho que comer o pão (v 17) 

 Que o diabo amassou (v 18) 

 

O “que”, destacado nos dois versos, inicia, respectivamente, 

orações: 
 

a) Substantiva objetiva direta e adjetiva explicativa; 
b) Substantiva objetiva direta e adjetiva restritiva; 
c) Substantiva completiva nominal e adverbial causal; 
d) Adjetiva restritiva e substantiva predicativa. 

 

7. A expressão “a sós” (v 2) é uma locução: 
 

a) Adjetiva; 
b) Conjuntiva; 
c) Adverbial; 
d) Prepositiva. 

 

8. Está correta a concordância em “Ter a alma e o corpo 

nus” (v 14), mas está incorreta a opção: 
 

a) Alma e corpo bonito; 
b) Alma e corpo bonitos; 
c) Alma e corpo bonitas; 
d) Corpo e alma bonitos. 

 

9. Observe a palavra destacada no verso “Tenho que 

esquecer a data” (v 11). Assim, seguindo estritamente o 
que preceitua a norma culta da Língua Portuguesa sobre a 
utilização dos verbos “esquecer” e “esquecer-se”, marque 
a opção correta: 
 
a) Não esqueça de colocar os acentos nas palavras; 
b) O candidato não pode esquecer de responder às 

questões; 
c) O candidato sempre esquece de alguma regra 

gramatical;  
d) Não se esqueça de responder a todas as questões da 

prova.  
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10. Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 
correta: 

 

(     ) A função da linguagem predominante no texto é a 

metalinguística; 

(     ) No texto, predomina o aspecto denotativo da 

linguagem; 

(     ) O pronome “me” (v 29) está enclítico;

(     ) A palavra “céus” (v 30) recebe acento obedecendo 

à regra do ditongo aberto;  

(     ) O verbo “Dar” (v 33) classifica-se como transitivo 

direto; 

(     ) A expressão “aos céus” (v 30) classifica

complemento nominal. 

 

a) F, F, F, V, V, V; 
b) F, V, F, V, V, F; 
c) V, F, F, V, F, F; 
d) F, F, F, V, V, F. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
 
11. "Todos os brasileiros honestos são vítimas do amplo e 

generalizado processo de corrupção que aqui se instalou 

há bastante tempo e que ultimamente t

evidenciado pelos meios de comunicação"

Fonte: NORMANDO, Raimundo Alberto. "Corrupção no Brasil: o que fazer c

dez bilhões?" Fortaleza, Edições Ao Livro Técnico, 2006, pp. 15

 

A corrupção, apesar de não ser um problema eminentemente 

brasileiro, apresenta-se em nosso país com uma intensidade 

muito acentuada, caracterizada principalmente pelo desvio de 

verbas públicas, o que vitima o povo brasileiro. Sobre a 

questão da corrupção no Brasil, assinale a alternativa 

 
a) Os mais pobres são os mais prejudicados com a 

corrupção, tendo em vista que são os que mais 

contribuem com a arrecadação de impostos no pa

b) Os serviços públicos, como educação, saúde, 

saneamento básico e outros, têm sua qualidade 

comprometida, em parte pelos desvios de verbas 

públicas, o que afeta, principalmente, os mais pobres, 

mais dependentes desses serviços. 

c) A implantação de um rígido programa de combate à 

corrupção no Brasil, a exemplo da “Lei da Ficha 

Limpa”, vem banindo da vida pública e condenando à 

prisão perpétua, as pessoas envolvidas e condenadas 

em casos de corrupção. 

d) O problema da corrupção no Brasil é fato recente na 

história do país, sendo verificado apenas após a 

ditadura militar. 

 

Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 

redominante no texto é a 

No texto, predomina o aspecto denotativo da 

O pronome “me” (v 29) está enclítico; 

A palavra “céus” (v 30) recebe acento obedecendo 

se como transitivo 

A expressão “aos céus” (v 30) classifica-se como 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

brasileiros honestos são vítimas do amplo e 

generalizado processo de corrupção que aqui se instalou 

há bastante tempo e que ultimamente tem sido 

evidenciado pelos meios de comunicação". 
Fonte: NORMANDO, Raimundo Alberto. "Corrupção no Brasil: o que fazer com 

dez bilhões?" Fortaleza, Edições Ao Livro Técnico, 2006, pp. 15-17.   

A corrupção, apesar de não ser um problema eminentemente 

se em nosso país com uma intensidade 

muito acentuada, caracterizada principalmente pelo desvio de 

s públicas, o que vitima o povo brasileiro. Sobre a 

questão da corrupção no Brasil, assinale a alternativa correta.  

Os mais pobres são os mais prejudicados com a 

corrupção, tendo em vista que são os que mais 

contribuem com a arrecadação de impostos no país. 

Os serviços públicos, como educação, saúde, 

saneamento básico e outros, têm sua qualidade 

comprometida, em parte pelos desvios de verbas 

públicas, o que afeta, principalmente, os mais pobres, 

programa de combate à 

corrupção no Brasil, a exemplo da “Lei da Ficha 

Limpa”, vem banindo da vida pública e condenando à 

prisão perpétua, as pessoas envolvidas e condenadas 

O problema da corrupção no Brasil é fato recente na 

história do país, sendo verificado apenas após a 

12. O gráfico a seguir, apresenta a evolução percentual do 
trabalho formal e informal no Brasil, entre 2001 e 2006. 

 

A partir da análise do gráfico, é possível afirmar 
corretamente que: 
 

a) O percentual de trabalhadores que contribuem com o 

sistema previdenciário vem reduzindo ao longo dos 

anos. 

b) Houve crescimento do percentual de trabalhadores 

informais no país. 

c) Apesar de bastante elevado, o percentual de 

trabalhadores informais vem reduzindo n

que reflete um maior dinamismo da economia 

brasileira no período destacado.

d) A redução do trabalho informal é resultado de 

políticas nacionais proibitivas a estas atividades.

 
13. O debate acerca da busca por novas fontes de energia, 

notadamente fontes renováveis, tem sido colocado como 

tema de grande relevância nas questões econômicas e 

ambientais do planeta. Nesse sentido, podemos afirmar 

corretamente que: 

 
a) A produção de biocombustíveis, como o etanol e o 

biodiesel são as alternativas mais viáveis e 
para a economia mundial, tendo em vista o baixo 
custo de produção e o fato de não possuírem 
qualquer restrição ambiental.

b) Dentre as fontes de energia renováveis de maior 
viabilidade econômica e ambiental, destacam
energia eólica e o carvão m

c) Para o Brasil, a alternativa energética mais viável é a 
hidroeletricidade, pois utiliza uma fonte primária 
renovável (água), além de não provocar qualquer 
impacto ambiental. 

d) A modernização dos sistemas de produção com 
tecnologias de menor demanda e
como a ampliação do uso de fontes renováveis como 
a energia eólica e a energia solar são condições 
necessárias ao contexto atual.
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O gráfico a seguir, apresenta a evolução percentual do 
trabalho formal e informal no Brasil, entre 2001 e 2006.  

 

A partir da análise do gráfico, é possível afirmar 
 

percentual de trabalhadores que contribuem com o 

sistema previdenciário vem reduzindo ao longo dos 

Houve crescimento do percentual de trabalhadores 

Apesar de bastante elevado, o percentual de 

trabalhadores informais vem reduzindo no país, o 

que reflete um maior dinamismo da economia 

brasileira no período destacado. 

A redução do trabalho informal é resultado de 

políticas nacionais proibitivas a estas atividades. 

O debate acerca da busca por novas fontes de energia, 

s renováveis, tem sido colocado como 

tema de grande relevância nas questões econômicas e 

ambientais do planeta. Nesse sentido, podemos afirmar 

A produção de biocombustíveis, como o etanol e o 
biodiesel são as alternativas mais viáveis e rentáveis 
para a economia mundial, tendo em vista o baixo 
custo de produção e o fato de não possuírem 
qualquer restrição ambiental. 
Dentre as fontes de energia renováveis de maior 
viabilidade econômica e ambiental, destacam-se a 
energia eólica e o carvão mineral. 
Para o Brasil, a alternativa energética mais viável é a 
hidroeletricidade, pois utiliza uma fonte primária 
renovável (água), além de não provocar qualquer 

 
A modernização dos sistemas de produção com 
tecnologias de menor demanda energética bem 
como a ampliação do uso de fontes renováveis como 
a energia eólica e a energia solar são condições 
necessárias ao contexto atual. 
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14. O mundo contemporâneo tem sido palco do acirramento 
de conflitos que têm suas raízes em fundamentos étnicos 
e religiosos. As ações terroristas têm crescido 
substancialmente, o que tem promovido mudanças 
importantes nas relações internacionais. Nesse sentido, é 
possível afirmar corretamente que: 
 
a) As ações terroristas limitam-se ao Oriente Médio, 

região de grande diversidade e rivalidades étnico-
religiosas. 

b) A chamada “Zona do Euro”, em função do elevado 
nível de desenvolvimento econômico e social, tem se 
mantido incólume em relação a ataques terroristas. 

c) Uma das razões apontadas pelo governo dos Estados 
Unidos para a escalada militar norte-americana no 
Oriente Médio é o combate ao terror. 

d) As nações mais desenvolvidas da atualidade não têm 
tido qualquer interferência em conflitos étnico-
religiosos em qualquer lugar do planeta. 

 
15. Os grandes problemas ambientais do planeta têm 

motivado a realização de encontros internacionais 
envolvendo chefes de estado, ambientalistas, 
organizações não-governamentais, etc. Em 1997, foi 
realizada a Conferência de Kyoto, no Japão, para discutir o 
problema das mudanças climáticas globais, decorrentes 
do chamado aquecimento global. Como decorrência 
dessa conferência, foi elaborado um documento chamado 
de Protocolo de Kyoto, que estabelece: 
 
a) Limites quanto à liberação de dióxido de carbono e o 

comércio dos chamados “créditos de carbono”. 
b) A preservação das florestas tropicais. 
c) A proibição da instalação de usinas nucleares. 
d) O conceito de desenvolvimento sustentável. 

 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
 
16. “A conquista do Piauí foi, dessa forma, a consequência de 

empreendimentos guerreiros. Os paulistas são, então, 

enrobustecidos pela Casa da Torre, e prosseguem em suas 

incursões de limpeza, já com finalidade de ocupação 

definitiva. [...]” (NUNES, Odilon. Súmula de História do Piauí. 2 ed. 

Teresina: APL/Banco do Nordeste, 2001, p.32). 

 
O trecho acima se refere à ocupação do solo piauiense. Sobre 
a origem do município de Barras, podemos afirmar: 

 
a) A formação de Barras teve extração do babaçu o seu 

principal fator de povoamento da região. 

b) O fator motivador dessa ocupação foi a ação de 

particulares, como Manuel da Cunha Carvalho, que 

criou a Intendência Municipal. 

c) A instalação por meio de Decreto Imperial que 

buscava ocupar as áreas da região do Longá. 

d) O ocorreu no processo de ocupação das terras e da 

expansão da pecuária. 

 

17. Marque a alternativa correta, após analisar os itens:  
 

I. Formação do povoado de Barras tem ligações históricas 
com instalação da Capela, que legou a Nossa Senhora 
da Conceição; 

II. No século XIX, a região recebeu a denominação de 
Barras do Maratoã, depois foi simplificada para Barras; 

III. A economia de Barras sempre possuiu uma 
característica ligada à pecuária, mantendo a tradição 
de sua origem ligada à ocupação do gado, portanto as 
demais atividades não tinham espaço neste contexto; 

IV. Politicamente, Barras é conhecida como “Berço dos 
governadores”. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 
18. O município de Barras também é conhecido por ser berço 

de grandes filhos ilustres, tanto no campo da política, 
como no mundo das letras. Assinale a alternativa correta, 
que corresponde a descrição ao seu respectivo nome. 
 

I. Durante muitos anos, nome de peso na política 

piauiense, foi governador e senador; 

II. É considerado o consolidador da República no Piauí, 

após deixar a política, volta as suas atividades 

militares chegando ao generalato; 

III. Foi professor, jornalista, historiador, cronista 

colaborando com vários veículos de imprensa, bem 

como na escrita de vários livros, um verdadeiro 

conhecedor das coisas pitorescas e do cotidiano 

piauiense; 
IV. Foi médico, professor e político, governou o Piauí 

durante boa parte da era Vargas. 
 

a) I - Coriolando de Carvalho e Silva 

II - Leônidas de Castro Melo 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

b) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva  

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Leônidas de Castro Melo 

 

c) I - Leônidas de Castro Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

d) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - Leônidas de Castro Melo  

IV - José de Arimathéa Tito Filho 
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19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

sobre os limites do município de Barras: 

 
1. Sul              (  ) Miguel Alves – Nossa Senhora dos 

 Remédios – Campo Largo do Piauí.                  

2. Leste           (    )  Piripiri – Batalha. 

3. Norte           (    )  Batalha – Esperantina – Campo 

 Largo do Piauí. 

4. Oeste          (    )  Batalha – Cabeceiras do Piauí – 

 Miguel Alves. 
 

A sequência correta é: 

 

a) 2, 3, 1, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 4, 1, 3, 2. 

d) 4, 2, 3, 1. 

 
20. Leia a notícia sobre o município de Barras: 

 
Rede municipal não terá mais professores sem graduação 

O Ministério da Educação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação estão executando ações para melhorar 

a vida dos educadores. E uma dessas ações está voltada para 

a graduação dos mesmos. Todos os professores da rede 

municipal de educação estão se graduando pela Plataforma 

Freire, onde os mesmos já estão cursando os cursos escolhidos 

na UESPI em Barras. Mas não pára por ai não, além dos cursos 

de graduação, a secretaria está formando turmas de Pós - 

Graduação para os professores já graduados. 

 
Fonte: http://www.meionorte.com/barras. Acesso em 23/07/2011. 

 

Sobre a reportagem acima, podemos afirmar: 
 

a) Este programa Plataforma Freire, criado entre a 

UESPI e município de Barras, tem como finalidade 

formar todos os professores do município. 

b) As políticas públicas do governo federal visam apenas 

ações do Ministério da Educação. 

c) Essas ações públicas melhoram muito a história 

educacional do município, qualificando os docentes.  

d) O Ministério da Educação, juntamente com a UESPI, 

está, além da graduação, oferecendo o curso de pós-

graduação para aqueles docentes que já terminaram 

a graduação sendo a Plataforma Freire um programa 

contínuo de qualificação docente. 

 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21. A dor é frequentemente o sintoma primário em muitos 

casos da prática fisioterapêutica. Diante disso, é de 
fundamental importância que o fisioterapeuta reconheça 
e diferencie as diversas fontes da dor. Com relação à dor 
visceral, a qual inclui todos os órgãos do corpo situados 
no tronco ou abdômen, podemos afirmar que: 

 
a) A dor visceral é bem localizada, devido à inervação da 

víscera ser multissegmentar.  
b) O local da dor visceral corresponde aos dermátomos 

dos quais o órgão doente recebe sua inervação. 
c) A dor visceral é sentida em outro local, geralmente 

bem distante da área anatômica onde ocorreu a 
lesão. 

d) Quando as doenças dos órgãos internos são 
acompanhadas pela hipersensibilidade cutânea ao 
tato, à pressão e à temperatura, esta geralmente 
aparece na fase crônica da doença, no final da 
recuperação. 

 
22. A prática fisioterapêutica requer capacidade de 

interpretação da marcha humana.  E esta é uma atividade 
de extrema complexidade, cuja aparente simplicidade 
desaparece quando tentamos fazer uma descrição 
quantitativa ou mesmo qualitativa do processo. 
Analisando o ciclo da marcha, podemos identificar que: 

 
a) O apoio é o período de contato do pé com o solo e é 

subdividido em 5 fases: contato inicial, resposta à 
carga, meio do apoio, final do apoio e preparação 
para a oscilação. 

b) O apoio compreende 38% do ciclo da marcha. Os 62% 
restantes constituem o período de oscilação. 

c) O período de oscilação é iniciado quando o pé toca a 
superfície do solo. 

d) O período de oscilação é dividido em 2 fases: início da 
oscilação e final da oscilação. 

 
23. As manifestações clínicas promovidas pelo trauma somam 

uma série de sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente. Na fisioterapia nos deparamos habitualmente 

com processos traumáticos e degenerativos que causarão 

dores que podem ter diferentes origens. Para a atuação 

fisioterapêutica nos processos dolorosos, dispomos de 

recursos especificamente desenvolvidos para esse fim. 

Um deles consiste na aplicação de eletrodos sobre a pele 

com o objetivo de estimular as fibras nervosas grossas A-

alfa mielinizadas de condução rápida. Estamos nos 

referindo ao recurso fisioterápico: 

 
a) Estimulação elétrica funcional. 

b) Galvanoterapia. 

c) Estimulação elétrica nervosa transcutânea. 

d) Diatermia por ondas curtas. 
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24. Algumas patologias vivenciadas frequentemente na 
prática fisioterepêutica desencadeiam um processo de 
redução de amplitude de movimento articular. Durante o 
processo de reabilitação de tais disfunções, o 
fisioterapeuta se utiliza de técnicas próprias para a 
restauração da amplitude de movimento. Destacamos 
três tipos de exercícios de Amplitude de Movimento 
(ADM): a técnica de ADM Passiva (ADMP), a técnica de 
ADM Ativa (ADMA) e a técnica de ADM Ativo-Assistida 
(ADMA-A). Com relação a essas técnicas é correto afirmar 
que: 

 
a) A ADMA é utilizada em regiões onde há tecido com 

inflamação aguda, pois essa técnica é benéfica no 
processo de regeneração. 

b) Quando o paciente for capaz de contrair ativamente 
os músculos e mover um segmento sem assistência, a 
ADMA deverá ser usada. 

c) Quando o paciente tem musculatura forte e é capaz 
de mover uma articulação por meio da amplitude 
desejada e contra a gravidade, deverá ser empregada 
com prioridade a ADMA-A. 

d) Em pacientes que não podem mover ativamente um 
segmento do corpo, como quando está paralisado ou 
em repouso completo no leito, o movimento deverá 
ser feito com a técnica de ADMA-A. 

 
25. Paciente MSG, sexo feminino, 73 anos de idade, foi 

encaminhada para atendimento fisioterapêutico com um 
quadro compatível com sarcopenia, apresentando atrofia 
muscular generalizada, fraqueza muscular, dificuldade 
para deambulação por manifestar fadiga precoce em 
membros inferiores e dependência para realizar 
atividades básicas da vida diária. Dentre as alternativas 
abaixo, marque a alternativa que traz o principal objetivo 
do tratamento fisioterapêutico e o respectivo recurso 
terapêutico a ser utilizado nesse caso. 

 
a) Aumento da resistência aeróbia; Exercício resistido. 
b) Aumento da força muscular; Exercício resistido. 
c) Aumento da resistência aeróbia; Exercício aeróbio. 
d) Aumento da força muscular; Exercício aeróbio. 

 
26. Paciente, 68 anos de idade, está internado na enfermaria 

de um hospital em pós-operatório de revascularização 
miocárdica. Apresenta-se com sinais vitais estáveis ao 
repouso, porém com certa dificuldade para deambular e 
realizar algumas Atividades da Vida Diária (AVD’s); 
durante os esforços demonstra cansaço intenso e 
elevação acentuada de pressão arterial e da frequência 
cardíaca. O paciente está sendo acompanhado 
diariamente pelo fisioterapeuta, o qual está propondo 
exercícios físicos de baixa intensidade com o objetivo de 
dar ao paciente melhores condições físicas para a alta 
hospitalar. Assim, marque a fase da reabilitação cardíaca 
em que se encontra esse paciente: 

 
a) Fase I. 
b) Fase II. 
c) Fase III. 
d) Fase IV. 

 

27. Paciente ANS, 45 anos, apresenta um quadro de 

Hemiplegia, decorrente de Acidente Vascular Encefálico 

ocorrido há 1 ano. Encontra-se em fase de reabilitação 

fisioterapêutica para recuperação da máxima 

funcionalidade possível. No quadro relatado desse 

paciente, as atividades cinesioterapêuticas indicadas para 

o tratamento se enquadram no (s) seguinte (s) nível (eis) 

de atenção à saúde: 

 
a) Primária. 

b) Secundária. 

c) Terciária. 

d) Secundária e terciária. 

 
28. Em consequência de diversas patologias, o fisioterapeuta 

se depara na sua prática profissional com uma série de 

alterações funcionais, as quais geralmente são 

consequentes a distúrbios neurológicos. Com relação a 

tais disfunções, assinale a alternativa correta: 

 
a) A tetraplegia corresponde à paralisia parcial ou 

completa dos quatro membros e do tronco, inclusive 

os músculos respiratórios, sendo resultante das 

lesões da medula cervical. 

b) A paraplegia refere-se à paralisia parcial ou completa 

do tronco, ou parte do tronco, e de um dos membros 

inferiores, sendo resultante de lesão da medula 

espinhal torácica ou lombar, ou das raízes sacrais. 

c) A hipertonia consiste em uma redução anormal do 

tônus muscular e da redução da sua capacidade de 

estiramento. 

d) A hemiplegia corresponde à ausência de movimento, 

com alteração da sensibilidade de um só membro do 

corpo. 

 
29. Cabe a esse órgão representar os interesses dos 

fisioterapeutas quanto à criação de um referencial de 

honorários, piso salarial, jornadas de trabalho, descanso 

remunerado, férias coletivas, horas extras, insalubridades, 

periculosidade, salários indiretos (refeição, transporte, 

planos de saúde, etc), aperfeiçoamento profissional, 

licenças especiais, seguros, etc. Estamos nos referindo ao 

órgão de classe da fisioterapia chamado: 

 
a) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO). 

b) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO). 

c) Sindicato dos Fisioterapeutas. 

d) Associações de Fisioterapia. 
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30. A fisioterapia respiratória atua na prevenção e 
tratamento de distúrbios pulmonares, agudos e crônicos, 
em pacientes de todas as idades, buscando resolver as 
condições clínicas em que o paciente se encontra com 
maior efetividade. Durante a avaliação pneumofuncional 
em pacientes com distúrbios respiratórios, o 
fisioterapeuta deve avaliar parâmetros específicos para o 
exame de disfunções respiratórias como inspeção, 
palpação, ausculta pulmonar e exames complementares. 
Com relação aos exames complementares, marque a 
alternativa incorreta: 

 
a) A manovacuometria é um exame que mede, ao nível 

da boca, as pressões respiratórias estáticas máximas 
– Pressão Inspiratória Máxima (Pimax) e Pressão 
Expiratória Máxima (Pemax). 

b) A ventilometria é um exame utilizado para mensurar 
volumes pulmonares como o volume minuto, o 
volume corrente e a capacidade vital. 

c) A monitorização do PFE (pico de fluxo expiratório) é 
feita através de um medidor portátil para avaliar 
periodicamente a capacidade de pico de fluxo do 
paciente. O teste é feito pela realização de uma 
inspiração máxima seguida por uma expiração 
forçada máxima, curta e explosiva, através do 
dispositivo de medida. 

d) A espirometria é um exame que permite medir o pico 
de fluxo expiratório, através de um equipamento 
chamado espirômetro. 

 
31. Paciente CRS, 8 anos de idade, sexo masculino, ao exame 

clínico apresenta fraqueza muscular de cintura pélvica, 
dificuldade para subir escadas, correr, levantar-se do chão 
e de deambular, apresentando um padrão anormal de 
marcha do tipo anserina, além de relatar quedas 
frequentes. Apresenta um sinal conhecido como Sinal de 
Gowers, onde a criança só consegue levantar do chão 
escalando o próprio corpo. Observa-se ainda uma pseudo-
hipertrofia simétrica de panturrilhas. O quadro clínico 
descrito sugere uma hipótese diagnóstica de: 

 
a) Esclerose Lateral Amiotrófica. 
b) Distrofia Muscular de Duchenne. 
c) Miastenia Grave. 
d) Síndrome de Guillain Barré. 

 
32. O Sinal de Babinsk está presente e é considerado normal 

em recém-nascidos com sistema nervoso em 
desenvolvimento devido à imaturidade da mielinização do 
trato piramidal. Ele é testado percorrendo a superfície 
plantar do pé desde o calcâneo, ao longo da borda lateral 
do pé, até a porção anterior do pé, com um instrumento 
de ponta afilada. Este reflexo anormal traduz uma lesão 
nervosa ao nível das vias piramidais. Em recém-nascidos, 
a resposta normal esperada é a presença do sinal que é 
caracterizada por: 

 
a) Flexão do grande artelho (hálux), seguido de 

aproximação dos outros artelhos. 
b) Extensão do grande artelho (hálux), seguido de 

aproximação dos outros artelhos. 

c) Flexão do grande artelho (hálux), seguido de 
afastamento dos outros artelhos. 

d) Extensão do grande artelho (hálux), seguido de 
afastamento dos outros artelhos. 

 
33. Doenças que se caracterizam por dor e rigidez em algum 

setor do aparelho locomotor, incluindo as doenças difusas 
do tecido conjuntivo que podem comprometer outros 
órgãos e sistemas e que estão também relacionadas com 
os distúrbios do sistema imunológico que passam a reagir 
contra uma célula, tecido ou outro antígeno do próprio 
organismo. Essas informações caracterizam as: 

 
a) Doenças ortopédicas. 
b) Doenças Reumáticas. 
c) Doenças Oncológicas. 
d) Doenças Dermatológicas. 

 
34. Todos os músculos têm uma capacidade elástica limitada. 

Se esse limite for ultrapassado, acontece o que se 
conhece como distensão muscular. Esse tipo de lesão é 
subdividida em 3 graus. Para tal afirmação assinale a 
alternativa correta: 

 
a) Grau 1 - é a menos comum. Acontece quando há 

ruptura de todas as fibras musculares do músculo 
envolvido. A dor é intensa. O edema e a equimose 
são profusos. E leva a uma limitação funcional 
importante. 

b) Grau 2 - o número de fibras lesionadas é menor que 
no grau 1. É acompanhada de dor, moderada 
hemorragia, processo inflamatório local moderado e 
não leva a diminuição da função. A resolução é mais 
rápida que a grau 1. 

c) Grau 3 – É a mais comum, ocorre estiramento de uma 
pequena quantidade de fibras musculares. A dor é 
localizada em um ponto específico, surge apenas 
durante a contração muscular contrarresistência e 
pode ser ausente no repouso. 

d) Grau 3 - geralmente ocorre uma ruptura completa do 
músculo ou de grande parte dele, resultando um 
defeito palpável. A dor pode variar de moderada a 
muito intensa, provocada pela contração muscular 
passiva. O edema, a equimose e o hematoma são 
grandes. 

 
35. A Fisioterapia Respiratória tem importante papel no 

tratamento de pneumopatias. Terapias de higienização 
brônquica em casos de hipersecreção já são utilizadas há 
muitas décadas. Atualmente a fisioterapia conta com 
diversos recursos que têm a finalidade direta de remoção 
de secreção das vias respiratórias. Dentre as alternativas 
abaixo, assinale a que contém técnicas específicas de 
higienização brônquica. 

 
a) Drenagem postural, Percussão torácica e Threshould. 
b) Vibrocompressão torácica, Drenagem postural e 

Eltgol. 
c) Percussão torácica, Vibrocompressão torácica e 

Incentivador respiratório. 
d) Eltgol, Incentivador respiratório e Threshould. 
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36. A atuação fisioterapêutica em pacientes queimados, até 
pouco tempo se dava apenas após a alta hospitalar. 
Atualmente o início da atuação do fisioterapeuta já tem 
importância reconhecida ainda na fase aguda da lesão 
exercendo um papel preventivo para sequelas, caso seja 
iniciada precocemente. Com relação a essa abordagem, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) O inicio dos exercícios deve ser precoce, pois além da 
importância da amplitude de movimento, auxilia 
autoestima do paciente. 

b) Inicialmente, o ideal é que se realize um programa de 
fisioterapia em dias alternados, ou seja, com uma 
pausa de 24 horas entre os atendimentos e, após a 
alta hospitalar, o atendimento deve ser intensivo, 
pelo menos três vezes ao dia. 

c) O debridamento é uma incisão através do tecido 
queimado para aliviar a pressão aumentada estando 
indicada em lesão de espessura total que atinge 
algum segmento do corpo. 

d) A escaratomia é a remoção da escara ou tecido 
necrosado do paciente, objetivando o preparo do 
tecido viável para enxerto e cicatrização.  

 
37. A Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, apesar de 

ainda pouco conhecida, é uma especialidade de grande 
importância no atendimento de diversas disfunções do 
aparelho urogenital. Uma das disfunções mais frequentes 
na prática fisioterapêutica é a incontinência urinária. Com 
relação às técnicas e equipamentos utilizados no 
tratamento desse distúrbio, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

a) Os cones vaginais São utilizados com a finalidade de 
aumentar a força e a resistência da musculatura 
perineal através da estimulação elétrica produzida 
durante a utilização dos cones no canal vaginal. 

b) Os exercícios perineais correspondem a contrações 
controladas e sistematizadas dos músculos do 
assoalho pélvico que permitem o aumento da 
capacidade de contração reflexa e voluntária dos 
grupos musculares, melhorando a função 
esfincteriana. 

c) O Biofeedback é um método de aprendizado e 
reeducação, no qual a paciente poderá visualizar ou 
ter percepção tátil de um acontecimento fisiológico 
inconsciente. 

d) A eletroestimulação visa promover o reforço da 
musculatura pélvica, o aumento do tônus da uretra e 
a vascularização da região, além da inibição reflexa 
das contrações vesicais eletricamente induzidas. 

 
38. Durante o puerpério, diversas modificações ocorrem no 

corpo da mulher, a qual busca com o atendimento 
fisioterapêutico restaurar e retornar os sistemas do corpo 
ao estado pré-gravídico. Com relação à atuação 
fisioterapêutica nessas pacientes, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) A atuação fisioterapêutica durante o puerpério pode 

ser iniciada logo após o parto, respeitando apenas 
um período de repouso de seis horas para o parto 
normal e doze horas para o parto cesariano. 

b) São objetivos da intervenção fisioterapêutica no 
puerpério imediato: estimulação do sistema 
circulatório, restabelecer a função intestinal, 
promover analgesia no local da incisão perineal ou 
cesárea, dentre outros. 

c) O assoalho pélvico só deve ser trabalhado no 
puerpério tardio independente do tipo de parto, pois 
os exercícios para o assoalho pélvico realizados no 
puerpério imediato promovem dor e prejudicam a 
recuperação. 

d) No pós-parto tardio, os objetivos de tratamento 
incluem: reeducação da função respiratória, 
tratamento de possíveis complicações e desconfortos 
músculo-esqueléticos, reeducação e ganho de força 
da musculatura de assoalho pélvico, reeducação dos 
músculos abdominais. 

 
39. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

osteoporose é uma doença ósseo-sistêmica, caracterizada 
por uma diminuição da massa óssea e deterioração da 
microarquitetura do tecido ósseo com o conseqüente 
aumento da fragilidade do osso e suscetibilidade de 
fraturas. A fisioterapia tem uma importância fundamental 
no tratamento da osteoporose. Dentre os diversos 
recursos utilizados na intervenção do paciente com 
osteoporose, destacamos o exercício físico, o qual 
beneficia o paciente de diversas formas. No entanto, 
alguns exercícios são contraindicados para o paciente que 
apresenta osteoporose como: 

 
a) Caminhada. 
b) Saltos. 
c) Exercícios resistidos. 
d) Alongamento. 

 
40. Durante o processo de reabilitação de lesões traumato-

ortopédicas, um dos principais objetivos da intervenção 
fisioterapêutica é promover o fortalecimento muscular 
dos músculos envolvidos no seguimento lesionado. Para 
isso, o fisioterapeuta dispõe de várias formas, métodos e 
técnicas de fortalecimento. Com relação aos tipos de 
contração muscular que podem ser utilizadas nos 
exercícios de fortalecimento, assinale a alternativa 
correta: 

 
a) Na contração isotônica, o músculo produz força sem 

alteração macroscópica no ângulo da articulação, ou 
seja, não há mudança no comprimento do músculo. 

b) A contração isométrica é uma ação muscular na qual 
o músculo exerce tensão constante ao levantar uma 
carga. Divide-se em dois subtipos: as contrações 
concêntricas e as contrações excêntricas. 

c) A contração isocinética corresponde a uma ação 
muscular realizada em velocidade angular constante. 
O trabalho com este tipo de contração normalmente 
exige um equipamento especial criado para permitir 
uma velocidade constante de contração, não 
importando a carga. 

d) Durante a contração concêntrica, o músculo é 
alongado e durante a contração excêntrica o músculo 
é encurtado. 

 


