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* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

1. Leia o excerto abaixo.
Não tenho sentimento nenhum político ou social.
Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me
pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde
que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio,
com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não
quem escreve mal português, não quem não sabe
sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada,
mas a página mal escrita, a ortografia sem ípsilon,
como o escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspisse.
Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra
é completa vista e ouvida. E a gala da transliteração
greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo
qual é senhora e rainha.
PESSOA, Fernando. Livro do desassossego. São Paulo: Ed. Brasiliense,
2ª ed. p. 358. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/vo000008.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2014.

De acordo com o texto, é correto afirmar:
a. ( ) palavra também é gente, tem olhos e ouvidos.
b. ( X ) o sentimento patriótico do autor está ligado
sobretudo à sua língua materna.
c. ( ) textos com erros de sintaxe despertam um
verdadeiro sentimento de ódio no autor.
d. ( ) Fernando Pessoa não se enoja quando quem
cospe é um falante de português.
e. ( ) Fernando Pessoa admira quem tem coragem
de escrever com erros de ortografia.

(15 questões)
2. Leia o excerto abaixo.
Hoje é pecado não falar português errado. O mau
português virou língua oficial. Ai de quem se meter
a besta e conjugar os verbos corretamente; ai de
quem, mesmo que por acaso, acertar todos os plurais; ai de quem, na maior cara de pau, conseguir se
entender com todas as concordâncias – e ai daquele
que, num acesso de loucura, cometer um texto ou
uma fala em português impecável (!). [Vai ter de, no
mínimo, lavar a boca com sabão. Vai ter de largar a
mão de ser pedante, arrogante, orgulhoso e aprender
a falar, de uma vez por todas, que nem todo mundo
fala! Escrever como a maioria escreve!! E não como
essa minoria metida a besta, que se acha “dona do
mundo”!!! Vocês não estão com nada, viu? Só porque
“foram para escola”?? Só porque “estudaram”??? Acham
que isso é grande coisa, é???? Só porque “tiveram condições”????? Num país como o nosso, vocês deviam
era ter vergonha! Vergonha!! Vergonha na cara!!!
Vergonha, tá ouvindo? Vergonha desse saber todo!
Onde já se viu!! Estudar, aprender e saber!!! Onde já se
viu isso!!!!]
BORGES, Julio Daio. Minha pátria é minha língua. São Paulo: 8 nov.
2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colunistas/
coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

O excerto acima caracteriza-se principalmente pela
figura de linguagem:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Antítese, pois o autor usa palavras de sentidos
opostos.
( ) Catacrese, pois o autor emprega palavras no
sentido figurado por falta de termo próprio.
( X ) Ironia, pois o autor afirma o contrário daquilo
que pensa.
( ) Hipérbole, pois o autor emprega termos fortes com a finalidade de tornar a ideia mais
expressiva.
( ) Comparação, pois o autor atribui características de um ser a outro, em virtude de uma
determinada semelhança.
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3. Leia o excerto abaixo.
Subjuntivo. Por que ninguém gosta do subjuntivo?
(Ele é tããão legal…) O mais comum é errar o pretérito
imperfeito do subjuntivo. Eu sei que ninguém sabe o
que é isso, mas vocês logo vão reconhecer. Quando
alguém fala “se eu (alguma coisa), eu (alguma outra
coisa)”. Então atenção, minha gente, muita atenção: –
Não existe se eu queresse, se eu fazesse, se eu vesse.
Totalmente errado. O certo é: se eu quisesse, se eu
fizesse, se eu visse. Do mesmo jeito: quando eu quiser,
quando eu fizer, quando eu vir (e não “quando eu ver”)
– que é o famoso futuro do subjuntivo. Viram como é
simples, o subjuntivo? Conjuguem o subjuntivo, meus
amigos, conjuguem! Só tem mais um tempo, esse
modo: trata-se do presente do subjuntivo. Eu sei que
vocês também não sabem o que é, mas vamos lá. Aqui
acontecem os erros mais grotescos. Por exemplo: “Que
eu já seje presidente, ninguém mais duvida”. Ou então:
“Espere até que eu teje de posse de plenos poderes!”.
“Seje” e “teje” são algumas das maiores aberrações que
esta terra já produziu.        e        ,
respectivamente, por tudo o que há de mais sagrado!
E policiem suas línguas, vinte e quatro horas por dia!
BORGES, Julio Daio. Minha pátria é minha língua. São Paulo: 8 nov.
2002. Disponível em: <http://www.digestivocultural.com/colunistas/
coluna.asp?codigo=807&titulo=Minha_patria_e_a_lingua_portuguesa>. Acesso em: 14 abr. 2014.

Assinale a alternativa que completa as lacunas do
excerto com as formas corretas dos verbos ser e estar
no presente do subjuntivo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Fosse • estivesse
Sendo • estando
Sesse • esteje
Serei • estarei
Seja • esteja
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4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre Redação oficial.
(

(

(

(

) Pode-se dizer que redação oficial é a maneira
pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações.
) A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja entendido
pelos cidadãos.
) Os princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal)
aplicam-se às comunicações oficiais: elas
devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes,
o que exige o uso de certo nível de linguagem.
) Fica claro que as comunicações oficiais são
necessariamente uniformes, pois há sempre
um único comunicador (o Serviço Público) e
um único receptor dessas comunicações, o
próprio Serviço Público.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–F
F–F–V–V
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5. Considere as frases e justificativas abaixo.
1. Carlos dirigiu-se àquelas mulheres grávidas.
(preposição a + pronome demonstrativo
aquelas)
2. Rosa preencheu o formulário à lápis. (locução prepositiva constituída de substantivo
feminino)
3. Márcia foi à praia do Rosa visitar sua cunhada.
(à pode ser substituído pela preposição para
seguida do artigo definido a)
4. Senhor diretor, escrevo à Vossa Senhoria para
solicitar parecer sobre a compra das máquinas.
(diante de qualquer pronome de tratamento o
uso da crase é obrigatório)
5. Sua postura diante do fato assemelha-se à de
um Delegado Civil. (preposição a + pronome
demonstrativo a)

7. De acordo com a Lei Complementar CMF 063/2003,
o servidor que deixar de tomar as providências cabíveis para a devida apuração das faltas, quando receber
denúncia de irregularidade, fica sujeito à seguinte
penalidade disciplinar:
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

a.
b.
c.
d.
e.

c.

Estão corretas apenas as frases 1 e 4.
Estão corretas apenas as frases 2 e 3.
Estão corretas apenas as frases 1, 2 e 5.
Estão corretas apenas as frases 1, 3 e 5.
Estão corretas apenas as frases 2, 3 e 4.

Legislação

d.

e.
10 questões

6. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis (LC/CMF no 063/2003), assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O servidor terá exercício no órgão em que for
lotado.
b. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício
será de trinta dias, contados da data da posse.
c. ( ) O prazo de validade dos concursos públicos
será de até dois anos, improrrogável.
d. ( ) A posse do servidor ocorrerá num prazo de
até trinta dias, a contar da aprovação no concurso público.
e. ( ) Para que ocorra a nomeação a pessoa interessada deverá apresentar declaração dos bens,
com indicação das respectivas fontes de renda.

Censura.
Cassação.
Demissão.
Suspensão.
Advertência.

8. Considerando o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Florianópolis,
assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que indica as frases nas quais a
colocação da crase e sua justificativa estão corretas.
( )
( )
( )
(X)
( )

( )
( )
( )
(X)
( )

) A carga horária normal do trabalho do servidor é de trinta e seis horas semanais.
( ) O servidor poderá, no horário de expediente,
retardar o seu ingresso em até uma hora.
( X ) O servidor terá direito a dispensa do serviço
por cinco dias úteis, sem prejuízo de seus
direitos, por motivo de casamento próprio.
( ) O servidor incapacitado de comparecer ao
serviço por motivo de doença encaminhará
atestado médico, no prazo de até cinco dias,
da data em que se iniciou o afastamento.
( ) Será permitido ao servidor estudante ausentar-se do serviço, com prejuízo da sua remuneração, para se submeter a provas de exame
escolar ou de exame vestibular.

9. Nos termos da Lei no 8.080, de 19 de setembro de
1990, à direção estadual do Sistema Único de Saúde
(SUS) compete:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Formar consórcios administrativos
intermunicipais.
( ) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.
( ) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
( ) Coordenar a execução das ações de vigilância
epidemiológica e dela participar.
( X ) Estabelecer normas, em caráter suplementar,
para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde.
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10. Conforme a Lei no 8.080/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, é correto afirmar:
a. ( ) A iniciativa privada não poderá participar do
Sistema Único de Saúde.
b. ( ) Estão excluídas do campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a execução de ações
de saúde do trabalhador.
c. ( ) Cabe aos Estados, com seus recursos próprios,
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.
d. ( X ) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em
finalidades diversas das previstas nesta lei.
e. ( ) O atendimento e a internação domiciliares
poderão ser realizados por indicação médica,
independentemente de concordância do
paciente e de sua família.

11. Com base na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS), identifique a instância colegiada, em
caráter permanente e deliberativo, composta por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada umas das esfera do governo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Comitê de Saúde
Conselho de Saúde
Conferência de Saúde
Grupo Técnico de Trabalho da Saúde
Ministério da Saúde

12. De acordo com o Anexo I da Portaria no 2.488, de
21 de outubro de 2011:
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver
uma              que impacte
na situação de saúde e autonomia das pessoas e
nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

ação social
visão política
atenção integral
política distributiva
política assistencial

13. Nos termos do Decreto 7.508/11, que dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS),
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, a Relação Nacional de Ações e
Serviços de Saúde (RENASES), que compreende todas
as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para
atendimento da integralidade da assistência à saúde,
será atualizada, consolidada e publicada a cada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
6 meses.

14. De acordo com o Decreto 7.508/11, o conjunto
de ações e serviços de saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de garantir
a integralidade da assistência à saúde, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

( )
( )
( )
( )
(X)

Mapa da Saúde.
Região de Saúde.
Portas de Entrada da Saúde.
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Rede de Atenção à Saúde.
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15. Considerando o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
b. ( ) São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo à iniciativa privada a
sua regulamentação, fiscalização e controle.
c. ( ) As ações e os serviços públicos de saúde
integram um sistema único, composto de
uma rede regionalizada, independente e não
hierarquizada.
d. ( ) São diretrizes organizacionais do sistema
único de saúde a centralização das ações
e dos serviços e a não participação da
comunidade.
e. ( ) O sistema único de saúde será financiado
exclusivamente com recursos do orçamento
da seguridade social da União.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde
de 1990 definiram o modelo assistencial do SUS, inclusive no que se refere à participação da população no
caráter deliberativo das políticas sociais, em todos os
níveis, prevista no(a):

19. Assinale a alternativa que se refere corretamente
ao conceito de Endemias em epidemiologia.

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Universalidade.
Controle Social.
Hierarquização e Regionalização.

a. (

c.
17. Em epidemiologia clínica, a análise na grande
Florianópolis, do número de casos de pacientes portadores de Tuberculose, tanto pacientes com diagnóstico em tratamento quanto casos novos da doença, é
feita com um indicador de saúde do tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Coeficiente de letalidade.
Coeficiente de incidência.
Coeficiente de mortalidade.
Coeficiente de morbidade.
Coeficiente de prevalência.

18. Na Grande Florianópolis, em uma população
estimada de 877.116 habitantes, a taxa de incidência
de casos novos de AIDS notificados no ano de 2010 foi
de 54,38 por 100.000 habitantes.
Isto significa um número de casos novos de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

47.
54.
477.
543.
877.
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d.

e.

) É a ocorrência em uma determinada comunidade ou região de casos novos de uma doença,
claramente excessiva em relação ao esperado.
( X ) É a ocorrência de uma doença que habitualmente acomete populações em espaços
característicos e determinados, no decorrer
de um longo período e que mantém uma
incidência relativamente constante, com
variações cíclicas e sazonais.
( ) É a ocorrência em uma determinada comunidade e em um determinado período de tempo
de uma doença com uma elevação inesperada
e descontrolada dos coeficientes de incidência.
( ) É o surgimento de doenças em escala global,
atingindo diversos continentes no mesmo
período de tempo ultrapassando valores do
limiar epidêmico preestabelecido para aquela
circunstância e doença.
( ) É a ocorrência de uma determinada doença
em casos isolados em ambientes restritos
como escolas, creches, etc. não se expandindo
para a comunidade.

20. Nos meses de inverno caracteristicamente existe
um aumento dos casos de gripe e de Influenza H1N1
devido ao vírus da gripe.
É uma característica epidemiológica da alta infectividade deste agente:
a. (
b. (

) A capacidade de produzir sintomas e sinais.
) A capacidade de, após a infecção, induzir a
imunidade no hospedeiro.
c. ( ) A capacidade de, após a infecção, induzir a
cura no hospedeiro.
d. ( X ) A capacidade de penetrar, se desenvolver e/
ou se multiplicar em um hospedeiro ocasionando uma infecção.
e. ( ) A capacidade de produzir efeitos graves ou
fatais, relacionando-se à capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

21. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com
o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica
no Brasil.

24. O instrumento de abordagem familiar que permite identificar, de maneira mais rápida a dinâmica
familiar e suas possíveis implicações, com criação de
vínculo entre profissional e a família/indivíduo é o:

A Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, do
Ministério da Saúde, criou uma terceira modalidade
de conformação de equipe, o NASF 3, caracterizado
por:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) 1 a 2 Equipes de Saúde da Família e/ou
Equipes de Atenção Básica para populações
específicas.
b. ( ) 3 a 4 Equipes de Saúde da Família e/ou
Equipes de Atenção Básica para populações
específicas.
c. ( ) 5 a 9 Equipes de Saúde da Família somente.
d. ( ) 5 a 9 Equipes de Atenção Básica para populações específicas somente.
e. ( ) 5 a 9 Equipes de Saúde da Família e/ou
Equipes de Atenção Básica para populações
específicas.

22. De acordo com o Anexo I da Portaria no 2.488, de
21 de outubro de 2011:
A Atenção Básica considera o(a)         
em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Coletivo
Médico
Sujeito
Sistema
Política Nacional de Saúde

23. Os profissionais de saúde se utilizam de algumas
ferramentas específicas para abordagem familiares.
Nas alternativas abaixo são todas ferramentas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

O olhar sistêmico.
A estrutura familiar.
A dinâmica familiar.
Conferência familiar.
Perfil socioeconômico familiar.

( )
(X)
( )
( )
( )

Geomapa.
Genograma.
Territorialização.
Heredograma.
Demanda.

25. A prevenção, não relacionada ao risco de doenças
e sim ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico e terapêutico e a
medicalização desnecessária com consequente intervencionismo médico excessivo que implica atividades
médicas desnecessárias caracteriza a prevenção:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

quaternária.
terciária.
secundária.
primária.
primordial.

26. Assinale a alternativa correta de acordo com
as orientações do Ministério da Saúde (2012) para o
atendimento emergencial do paciente queimado no
caso de suspeita ou de lesões em vias aéreas.
a. ( X ) Deverá ser administrado O2 a 100%, através
de máscara umidificada, e na suspeita de
intoxicação por monóxido de carbono (CO), a
oxigenação deverá ser mantida por três horas.
b. ( ) Deverá ser administrado O2 a 100%, através
de máscara umidificada, e na suspeita de
intoxicação por monóxido de carbono (CO), a
oxigenação deverá ser realizada pelo método
de VNI por 1 hora.
c. ( ) A lesão inalatória não caracteriza necessariamente um critério para transferência do
paciente a uma Unidade de Tratamento de
Queimaduras.
d. ( ) A cabeceira do leito do paciente deverá ser
mantida elevada a 45°.
e. ( ) A aspiração de vias aéreas superiores sempre
deverá ser realizada.
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27. Quanto às diretrizes organizativas do Sistema
Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas abaixo:
1. Quanto à complementaridade do setor privado, a integração desses serviços deverá se
dar na mesma lógica organizativa do SUS, em
termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma,
em cada região, deverá estar claramente estabelecida, considerando-se somente os serviços
privados contratados, quem vai fazer o que,
em que nível e em que lugar.
2. A resolubilidade é a exigência de que, quando
um indivíduo busca o atendimento ou
quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente
esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo
até o nível da sua competência.
3. A descentralização é entendida como uma
redistribuição das responsabilidades quanto
às ações e aos serviços de saúde entre os
vários níveis de governo, a partir da ideia de
que quanto mais perto do fato a decisão for
tomada, mais chance haverá de acerto.
4. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo dos cidadãos
o dever de as instituições oferecerem as informações e os conhecimentos necessários para
que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde.
5. A municipalização da saúde ocorre quando
a descentralização provoca uma profunda
redefinição das atribuições do nível estadual
de governo com um nítido reforço do poder
municipal sobre a saúde.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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28. De acordo com os aspectos históricos de criação
do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:
1. Em 1904, Oswaldo Cruz propõe um código
sanitário que institui a desinfecção, inclusive
domiciliar, o arrasamento de edificações consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre amarela,
varíola e peste bubônica e a atuação da polícia sanitária.
2. O Ministério da Educação e da Saúde Pública
(Mesp), criado no Governo do Presidente
Getúlio Vargas, foi incumbido de cuidar da
saúde pública, ou seja, tudo o que dissesse
respeito à população e que não se encontrava
resguardado pela medicina previdenciária,
incluindo, todos aqueles que não se encontravam habilitados a usufruir dos serviços oferecidos pelas caixas e pelos institutos previdenciários, como era o caso dos pobres, desempregados e os que exerciam atividades informais.
3. O golpe militar de 1964 trouxe mudanças para
o sistema sanitário brasileiro, com destaque
na assistência médica, no crescimento exponencial do setor público e na abrangência de
parcelas sociais no sistema previdenciário.
4. No período de 1945 a 1968, marcado pela
eleição de Eurico Gaspar Dutra e a promulgação de uma nova constituição em 1946,
ainda não havia uma política de bem-estar
social no Brasil, mas havia uma ideologia
desenvolvimentista, indicando a relação
pobreza-doença-subdesenvolvimento com a
necessidade de melhorar o nível de saúde da
população para alcançar o desenvolvimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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29. As microcorrentes são utilizadas em fisioterapia
com diversas finalidades. Identifique-as:
1. Podem ser definidas como um tipo de eletroestimulação na faixa dos microamperes, de baixa
frequência, podendo ser contínua ou alternada.
2. A utilização de eletrodos estáticos na face ou
no corpo deve ser priorizada, frente a eletrodos
tipo sonda, em função de serem capazes de
concentrar maior quantidade de corrente nos
tecidos, promovendo maior eficácia terapêutica.
3. Por possuir características subsensoriais, a
microcorrente sempre gera desconfortos no
paciente.
4. Um pulso de microcorrente típico é de aproximadamente 0,05 segundos, que é cerca de
2.500 vezes maior que um pulso típico de TENS.
5. A microcorrente aumenta a mobilização de
proteínas para o sistema linfático quando
aplicada em tecidos traumatizados.

30. Analise as afirmativas abaixo conforme os princípios da Dermotonia, desenvolvida por Karagozian no
início dos anos 90 na França, e utilizada na atualidade
como uma modalidade de recurso fisioterapêutico.
1. A depressomassagem é uma ventosagem
onde é executada uma determinada pressão,
sendo que não é possível regular de maneira
precisa a potência da determinante da pressão.
2. A dermotonia utiliza-se do conceito de dermalgia, já citada em 1933, definida como uma
entidade anátomo-clínica identificada por um
sinal que pode ser o espessamento da prega
cutânea, o edema ou a hiperalgia.
3. Na depressomassagem contínua os traços
transversais possuem como objetivo terapêutico o amaciamento das zonas de fibrose e
descongestionamento do tecido profundo.
4. O conceito de dermodistonia, utilizado em
dermotonia, constitui a tradução de um estímulo nocivo através de uma modificação cutânea palpável que se localiza no dermátomo
correspondente a um mielotoma preciso.
5. A técnica de palper-roler é a manobra-chave
para a detecção das zonas dermodistônicas,
sendo dividida em três etapas: a formação
da prega cutânea, o rolamento da prega, a
massagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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31. A respeito dos mais amplos aspectos, conceituais, fisiopatológicos e de tratamento que envolvem a
incontinência urinária, analise as afirmativas abaixo:

32. Analise as afirmativas abaixo considerando o tratamento fisioterapêutico na dor pélvica crônica (DPC):
1. A eletroestimulação vaginal pode ser utilizada
no tratamento da DPC e o tipo de corrente
elétrica mais utilizada para esse fim é o de
baixa frequência, até 150 Hz, em função de
diminuir os níveis de dopamina, epinefrina e
serotonina circulantes e reduzir o potencial de
ação das fibras nervosas transmissoras da dor.
2. As terapias manuais são empregadas principalmente no tratamento da síndrome miofascial por meio da compressão isquêmica e de
espasmos da musculatura pélvica através da
massagem perineal.
3. Na avaliação da musculatura pélvica o músculo piriforme deve ser avaliado e quando
detectada a síndrome do piriforme, os portadores apresentarão sintomas como dor ao
sentar, andar, cruzar as pernas, subir escadas e
ao realizar agachamentos.
4. Na avaliação do músculo piriforme a palpação
vaginal unidigital deve ser considerada, e para
melhor localização do músculo, a rotação
neutra de quadril deverá ser mantida.
5. A massagem perineal, onde é executada uma
massagem na direção das fibras musculares
com uma pressão tolerável pela paciente
durante 5 minutos, leva ao relaxamento da
musculatura pélvica, o que diminui gradativamente a dor e a tensão muscular.

1. Segundo a Sociedade Internacional de
Continência, a incontinência urinária de
urgência (IUU) é a perda involuntária de urina
acompanhada ou precedida de um desejo
súbito de urinar.
2. A IUU de origem neurológica ocorre quando o
reflexo miccional (S2 – S4 parasimpático) não
está sob o controle dos centros inferiores.
3. A incontinência urinária aos esforços (IUE)
possui como causa final a redução da pressão
uretral decorrente de dois fatores coexistentes: a hipermobilidade uretral ou a deficiência
esfincteriana intrínseca.
4. O tratamento da IUE consiste em aumentar
a resistência uretral de modo que a pressão
intravesical não ultrapasse a pressão uretral,
sendo que, nos casos sem grandes prolapsos
associados, a fisioterapia deve configurar
como primeira opção de tratamento.
5. Conforme a Sociedade Internacional de
Continência, na incontinência urinária contínua os pacientes requerem o uso de absorventes em função da retenção crônica de urina.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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33. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, conforme a
terminologia para as características clínicas das disfunções neurológicas:

34. Quanto à manipulação, um dos recursos terapêuticos manuais utilizados pelo fisioterapeuta, analise as
afirmativas abaixo:

Coluna 1 Terminologia
1.
2.
3.
4.
5.

1. O Thrust é um movimento passivo que utiliza
movimentos de alta velocidade e baixa amplitude. Essa técnica traz a articulação além da
sua barreira fisiológica e cria uma distração
ou translação das superfícies articulares. Não
excede a barreira anatômica.
2. A técnica de Energia Muscular utiliza-se da
contração muscular ativa do paciente, longe
da restrição do movimento depois que a
articulação é passivamente levada até o movimento restritivo.
3. Quanto à direção das forças, as técnicas de
manipulação podem ser classificadas como
diretas ou indiretas. Na técnica indireta a
mobilização e força não estão na direção da
restrição do movimento e a sua indicação
ocorre para os estágios agudos.
4. No sistema de graduação para a técnica oscilatória proposto por Maitland, no Grau 2 são
executados movimentos lentos, de pequena
amplitude, realizados no início da amplitude
articular.
5. Quando há um estalo articular presente no
momento da manipulação, esse indica que o
movimento foi insuficiente para permitir uma
separação súbita das superfícies articulares.

Adiadococinesia
Apraxia Ideatória
Apraxia Ideocinética
Alexia
Astereognosia

Coluna 2 Características
( ) Perda da capacidade de idealizar o gesto.
( ) Cegueira verbal, impossibilidade de compreender o sentido das palavras escritas.
( ) Perda da capacidade de executar o gesto.
( ) Impossibilidade de reconhecer os objetos a
partir do tato, sem visualizar.
( ) Incapacidade para realizar movimentos continuados de alternância, rápidos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1•3•5•2•4
2•4•3•5•1
3•4•2•1•5
4•2•1•5•3
5•1•4•3•2

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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35. Analise as afirmativas abaixo a respeito das disfunções físicas nos pés de bailarinos clássicos:

36. Analise as afirmativas abaixo a respeito da anatomia funcional da articulação sacroilíaca e da pelve:

1. O risco para hálux valgus está presente entre
os bailarinos clássicos em função das consideráveis forças medialmente dirigidas sobre o
primeiro raio, enquanto dançam com sapatilha de ponta.
2. A pronação do pé ou a falta de manutenção
de rotação externa do quadril aumenta as
forças sobre a primeira articulação metatarsofalangeana, elevando o risco para a ocorrência
do hálux valgus.
3. Na síndrome de impacto posterior do tornozelo, o bailarino clássico relata a dor quando o
pé está na posição neutra ou dorsifletida.
4. No impacto anterior do tornozelo a dor aparece com a dorsiflexão completa em posição
de cadeia fechada; o movimento ativo e passivo sem apoio é com frequência doloroso.
5. A não colocação dos calcanhares no solo na
aterrissagem dos saltos resulta em tendão
do calcâneo tenso, o que é classificado como
causa incomum de tendinite do tendão de
Aquiles.

1. As alterações morfológicas na superfície articular da articulação sacroilíaca aparecem mais
cedo em mulheres e são mais extensas no que
diz respeito a irregularidades nas superfícies
articulares.
2. A estereofotogrametria radiológica 3D
demonstra claramente que a articulação
sacroilíaca pode movimentar-se por até 10° e
sua translação pode chegar a 8mm.
3. O ligamento sacroilíaco anterior cobre o
aspecto ventral da articulação e estende-se
da ala sacral e da superfície sacral anterior até
a superfície anterior do ilíaco, além das margens da articulação.
4. Um conjunto de músculos contribui para
o reforço da cápsula articular e ligamentos, incluindo primariamente o quadrado
lombar, multífido, eretor da espinha, glúteo
mínimo, piriforme, ilíaco e grande dorsal;
secundariamente os músculos abdominais:
oblíquos interno e externo, retos e transversos
abdominais.
5. A articulação sacroilíaca apresenta alterações
na terceira década de vida onde a superfície
ilíaca desenvolve uma crista convexa através
do centro da superfície articular com uma
crista correspondente no sacro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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37. Sobre as fraturas da parte distal do úmero, analise
as afirmativas abaixo:
1. Quando tratadas com redução aberta e fixação interna, no período de duas semanas
pós-trauma, não devem ser efetuados exercícios de amplitude de movimentos ativos no
cotovelo em função do aumento do risco de
miosite ossificante.
2. As fraturas supracondilares ou transcondilares
do tipo de extensão são geralmente decorrentes de queda sobre a mão aberta, ou de golpe
direto no cotovelo.
3. Quando o método de tratamento da fratura
a ser utilizado é a tala posterior, no período
compreendido até uma semana após a lesão,
a pronação e a supinação não são permitidas
porque levam ao deslocamento da fratura.
4. A sustentação de peso não deverá ser realizada no período compreendido entre quatro
a seis semanas nos casos tratados com redução aberta e fixação interna.
5. Até uma semana após o trauma são permitidos exercícios leves e sob supervisão de
flexão e extensão ativas do cotovelo para
fraturas estáveis sem deslocamento.

38. Quanto ao processo de reabilitação no acidente
vascular cerebral (AVC) e a hemiplegia, analise as afirmativas abaixo:
1. A hemiplegia decorrente do AVC caracteriza-se na fase espástica por hipertonia muscular,
hiper-reflexia profunda, clônus, alteração dos
reflexos esteroceptivos, depressão ou abolição do reflexo cremastérico e presença do
sinal de Babinski.
2. O comprometimento capsular e o subcortical
manifestam-se como uma hemiplegia transitória associada a manifestações sensitivas e alteração dos movimentos oculares e pupilares.
3. Na fase aguda da hemiplegia, o cuidado imediato quanto ao correto posicionamento do
membro paralisado inclui discreta abdução do
ombro, ligeira flexão do cotovelo e apoio do
antebraço sobre um travesseiro, elevando-o
para impedir edemas distais. Para prevenção
de contraturas em flexão dos dedos, coloca-se
uma toalha enrolada na mão do paciente.
4. A espasticidade que pode decorrer do AVC,
e frequentemente está associada à hemiplegia, é amplamente avaliada pela escala
modificada de Ashworth onde é descrito o
momento da amplitude articular em que
surge a resistência quanto à movimentação
ativo-assistida do membro avaliado.
5. Na reabilitação ambulatorial, no que se refere
às mudanças transposturais e ao controle de
tronco, a posição deitada prepara o paciente
para mover-se contra a gravidade, ou seja, ele
se beneficiará com as atividades realizadas
nessa posição, podendo melhorar as atividades funcionais como respiração, movimentos
seletivos de tronco, MMSS e MMII e reações de
equilíbrio e de marcha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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39. Assinale a alternativa correta de acordo com as
definições dos termos relacionados à Lesão Pulmonar
induzida pela ventilação mecânica.
a. ( ) O volutrauma ocorre em consequência da
abertura e do fechamento cíclico das unidades aéreas, bem como pelas altas pressões
que promovem lesão do epitélio com liberação de mediadores inflamatórios e alteração
da permeabilidade vascular.
b. ( ) O atelectrauma é definido como lesões pulmonares secundárias a repetidas distensões e
pressurização do tórax, causando dano alveolar difuso, reações inflamatórias e alteração da
permeabilidade vascular.
c. ( ) O broncotrauma é definido como lesões pulmonares primárias a repetidas distensões e
pressurização do tórax, causando dano alveolar difuso, reações inflamatórias e alteração da
permeabilidade vascular.
d. ( ) O pneumotrauma é definido pela entrada e
progressão do ar pelas bainhas perivasculares e nos cistos subpleurais, e também pela
coalescência do ar no interstício subpleural
advindo da ventilação mecânica.
e. ( X ) O barotrauma é definido como a presença
de ar extra-alveolar induzido pela ventilação
mecânica, decorrente da ruptura alveolar
gerada pelo aumento na pressão intra-alveolar.

40. Apresenta-se a seguinte situação: paciente adulto,
em ar ambiente, internado em unidade de terapia
intensiva está sendo tratado de choque e insuficiência
renal aguda. A mensuração da gasometria arterial
ainda não foi realizada, porém o fisioterapeuta suspeita de um problema respiratório em função de o
paciente estar respirando mais rápido ao longo das
últimas 12 horas. Os dados eletrolíticos atuais revelam
um nível sérico de Na+ de 146mEq/L, um CO2 total de
20 mEq/L, e um nível sério de Cl- de 100 mEq/L.
Considerando a descrição da situação apresentada,
analise as afirmativas abaixo:
1. Os eletrólitos estão normais, exceto por uma
redução no CO2 sérico.
2. Com as alterações evidentes nos dados
eletrolíticos, a gasometria arterial pode ser
dispensada para a avaliação subsequente da
condição ácido-básica do paciente.
3. O hiato aniônico está elevado nesse caso, o que
é consistente com uma acidose metabólica.
4. A respiração rápida do paciente provavelmente
está relacionada à acidose metabólica, em
função da progressiva remoção do CO2 que
auxiliará na compensação pela hiperventilação.
5. O hiato aniônico está diminuído nesse caso, o
que é sugestivo de uma acidose respiratória e
consistente de uma alcalose metabólica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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