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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”



IBEG 4/7FISIOTERAPEUTA UROGINICOLOGIA Prefeitura Municipal de Resende – RJ

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

A fisioterapia respiratória em terapia intensiva envolve um grande número 
de técnicas que podem ser associadas às modalidades de ventilação mecâ-
nica. Sinalize entre as opções abaixo a técnica que não se enquadra numa 
modalidade de ventilação mecânica. 

(a) Crioterapia.

(b) Hiperisuflação manual.

(c) Aceleração do fluxo expiratório (AFE).

(d) Tosse assistida.

(e) Aspiração traqueobrônquica, ZEEP (Zero EndExpiratoryPressure).

QUESTÃO 22

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, as queimaduras são clas-
sificadas com nomenclaturas específicas. Avalie as suposições abaixo e 
identifique a nomenclatura que esta associada a uma definição errada. 

(a) Queimadura de primeiro grau: É a queimadura mais superficial e carac-
teriza-se por deixar a pele avermelhada (hiperemiada), inchada (edema-
ciada), e extremamente dolorida. De maneira geral as queimaduras de pri-
meiro grau podem ser tratadas clinicamente com a utilização de pomadas e 
evoluem satisfatoriamente. 

(b) Queimaduras de quinto grau: Última nomenclatura utilizada pela Or-
ganização Mundial da Saúde para identificar queimaduras produzidas por 
produtos químicos não identificados, utilizados por organizações terroris-
tas.

(c) Queimadura de segundo grau: Caracteriza-se pelo aparecimento da 
bolha (flictena) que é a manifestação externa de um descolamento der-
mo-epidérmico. Tem uma profundidade intermediária.

(d) Queimaduras de quarto grau: Uma queimadura elétrica (quarto grau) 
envolve a completa destruição de todos os tecidos, desde a epiderme até o 
tecido ósseo subjacente. Este tipo de queimadura ocorre normalmente em 
resultado do contato com a eletricidade. Haverá uma ferida de entrada, que 
estará carbonizada e deprimida.

(e) Queimadura de terceiro grau: Caracteriza se pelo aparecimento de uma 
zona de morte tecidual (necrose). 

QUESTÃO 23

A displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ), anteriormente conheci-
da por luxação congênita do quadril, engloba anormalidades que afetam o 
quadril do recém-nascido, incluindo uma forma acetabular anormal (dis-
plasia), associada ou não a um deslocamento parcial (subluxação) ou com-
pleto (luxação) da cabeça femoral. A partir dos três meses até a idade da 
deambulação, o paciente com DDQ deve ser tratado com redução incruenta 
(fechada) mais imobilização com aparelho gessado pelvipodálico. Avalie 
entre as suposições abaixo qual opção não representa uma indicação válida 
para o tratamento de redução aberta (cruenta) caso houver falhas no trata-
mento incruento (fechada).

(a) A cabeça femoral se encontra acima da cartilagem trirradiada (uma 
faixa em forma de “Y” que se ossifica formando o fundo do acetábulo) no 
exame radiográfico.

(b) Após tenotomia dos adutores o arco de luxação é menor que 25°.

(c) A cabeça femoral encontra-se numa posição de inclinação critica com 
ângulo de 360° após a primeira semana de sessões.

(d) A cabeça femoral não entra no acetábulo. 

(e) Após quatro semanas de redução parcial a cabeça femoral ainda perma-
nece lateralizada.
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QUESTÃO 24

A terapia pelo frio representa seguramente a mais antiga aplicação terapêu-
tica de agentes físicos. É um valioso coadjuvante na reabilitação de diversas 
patologias. Os efeitos biológicos, as reações biológicas dos tecidos à dimi-
nuição de temperatura são determinantes fatores como o método de apli-
cação (estático ou dinâmico), a área corporal a tratar, o tempo de aplicação 
e a qualidade de frio utilizado. Avalie entre as suposições a seguir a opção 
que indica uma reação biológica não válida ao tratamento terapêutico com 
agentes físicos frios.

(a) Vaso constrição, por ação direta na micro circulação e reflexa do sistema 
nervoso vegetativo. Esta redução do fluxo sanguíneo facilita a hemóstase, 
limita o processo inflamatório, a exsudação e o aumento da pressão com-
partimental, contribuindo para a analgesia. 

(b) Diminuição do metabolismo celular ou normalização metabólica em 
zonas de hiper aquecimento/inflamadas. 

(c) Aumento do limiar de estimulação álgica dos receptores periféricos, re-
duzindo a mensagem aferente e contribuindo dessa forma para a analgesia. 

(d) Libertação de endorfinas, com efeito analgésico. 

(e) Desbloqueio medular, com priorização da via lenta; estimulação indi-
reta das vias mais mielinizadas e de menor calibre, contribuindo para a 
analgesia. 

QUESTÃO 25

A termo terapia pode ser classificada quanto à profundidade atingida (su-
perficial ou profunda) e a forma de transmissão (por condução, convecção 
ou conversão). Identifique entre as suposições abaixo qual opção sinaliza 
um efeito biológico inválido para este processo. 

(a) Vaso contrição capilar e arteriolar, com diminuição do fluxo sanguíneo. 

(b) Aumento da atividade enzimática, nomeadamente da colagenase, au-
mentando a extensibilidade do tecido fibroso. Com uma elevação de 3° C, 
a atividade enzimática da colagenase sinovial aumenta 300%. Com o aque-
cimento das articulações metacarpo-falângicas a 45°C a rigidez articular 
diminui 20%. 

(c) Aumento do limiar de percepção das aferências sensitivas e modulação 
da condução no nervo periférico, nomeadamente da mensagem nocicepti-
va, levando à analgesia e ao relaxamento muscular. 

(d) Bloqueio medular, com priorização da via rápida e libertação de endor-
finas por ativação do sistema descendente, levando à analgesia. 

(e) Diminuição da sensibilidade do fuso neuromuscular ao estiramento, 
com um efeito mio-relaxante.

QUESTÃO 26

A Resolução nº 424/ 2013 que estabelece o Código de Ética e Deontologia 
da Fisioterapia, em seu Capítulo II - Das Responsabilidades Fundamentais, 
artigo 9º identifica os deveres fundamentais do Fisioterapeuta. Avalie os 5 
primeiros itens do Artigo 9º e identifique  aquele item que não faz parte dos 
deveres do profissional de fisioterapia.

Artigo 9º - Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo 
sua área e atribuição específica:

(a) I – assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em ca-
ráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do 
setor, atendendo a Resolução específica.

(b) II - exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos 
preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, pre-
servando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão.

(c) III - utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance 
e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e 
prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser 
humano.

(d) IV – divulgar com transparência todos os fatos de que tenha conheci-
mento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comporta-
mento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei.

(e) V - colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em 
caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem 
pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça.

QUESTÃO 27

Little, em 1843, descreveu, pela primeira vez, a encefalopatia crônica da 
infância, e a definiu como patologia ligada a diferentes causas e caracteri-
zada, principalmente, por rigidez muscular. Em 1862, estabeleceu a relação 
entre esse quadro e o parto anormal. Freud, em 1897, sugeriu a expressão 
paralisia cerebral (PC), que, mais tarde, foi consagrada por Phelps, ao se 
referir a um grupo de crianças que apresentavam transtornos motores mais 
ou menos severos devido à lesão do sistema nervoso central (SNC). Avalie 
entre as suposições a seguir qual das opções sinaliza uma referência errada 
associada às causas de paralisia cerebral.

(a) Causas pré-natais: Posição inversa durante o parto, parto assistido por 
fórceps ou vácuo.

(b) Fatores maternos: idade da mãe, desproporção céfalo-pélvica, anoma-
lias da placenta, anomalias do cordão, anomalias da contração uterina, nar-
cose e anestesia.

(c) Fatores fetais: primogenidade, prematuridade, dismaturidade, gemela-
ridade, malformações fetais, macrossomia fetal.

(d) Fatores de parto: parto instrumental, anomalias de posição, duração do 
trabalho de parto.

(e) Causas pós-natais: anóxia anêmica, anóxia por estase, anóxiaanoxêmica, 
anóxiahistotóxica.

QUESTÃO 28

Algumas recomendações sobre técnicas de desobstrução das vias aéreas 
são parte imprescindíveis dos processos de atendimento. Avalie entre as 
suposições abaixo qual das recomendações não faz parte das metodologias 
de atendimento para a desobstrução das vias aéreas.

(a) Avaliação.

(b) Diminuição do fluxo expiratório (AFE).

(c) Hiperinsuflacão Manual (HM).

(d) Percussão torácica.

(e) NDA.

QUESTÃO 29

Os desafios do tempo globalizado têm, na interdisciplinaridade, um de seus 
pilares. É preciso ter em mente que, para haver a interdisciplinaridade, são 
necessárias várias atitudes. Avalie as suposições a seguir e identifique a op-
ção que mostra particularidades incompatíveis com os preceitos contempo-
râneos da multidisciplinaridade.  

(a) Respeito à disciplina do outro: entender os potenciais e as limitações de 
cada disciplina, sem julgamento hierárquico, reconhecendo a importância 
do papel de cada componente no processo de construção da prática inter-
disciplinar.

(b) A atitude de respeito pelo outro: a construção coletiva não deve negar o 
individual. O coletivo interdisciplinar pode ser entendido como intersubje-
tividade e, como tal, considerar o outro como único.

(c) Tolerar: aqui se aplica a capacidade do profissional ter a humildade de 
se submeter ou se resignar colocando-se no lugar do outro; entender e con-
textualizar sua verdade dentro da perspectiva do seu estilo de pensamento, 
o que não implica necessariamente em pactuar ou negociar na busca de 
consensos.
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(d) Aceitação de sugestões: apresenta-se como uma possibilidade práti-
ca do exercício da tolerância. Significa permeabilizar um discurso com o 
discurso do outro membro da equipe e entender que as contribuições de 
outros coletivos de pensamento, constituem elementos de uma construção 
coletiva.

(e) Respeitar as limitações: São relativas às competências específicas de 
cada coletivo de pensamento. Entender que as competências específicas de 
cada profissional são limitadas, porém estas mesmas limitações podem se 
tornar substrato na justificativa interdisciplinar. Esse respeito não pode ser 
"limitante", mas uma alavanca para o trabalho cooperativo.

QUESTÃO 30

A marcha humana resulta de uma complexa interação de forças musculares, 
movimentos articulares e comandos motores neurais. Durante várias déca-
das duas teorias dominaram seu estudo: a analogia a um pêndulo invertido 
e os seis determinantes da marcha. Avalie entre as 5 (cinco) suposições a 
seguir e identifique a opção que associa uma das determinantes a uma de-
finição errada.

(a) Rotação pélvica: Num nível de marcha normal, a cintura pélvica roda 
alternadamente para cima e para baixo relativamente à linha de progressão 
horizontal. 

(b) Inclinação da pélvis: Como já mencionado, o CM desloca-se lateralmen-
te sobre a extremidade em carga duas vezes durante um ciclo. O desloca-
mento é produzido pela inclinação lateral da pélvis do lado oposto ao mem-
bro em apoio. 

(c) Flexão do joelho na fase de apoio unipodálico: A passagem do peso do 
corpo sobre a extremidade enquanto o joelho está em flexão constitui uma 
característica da marcha. O membro em carga inicia a fase de apoio unipo-
dálico através do ataque ao solo com o joelho em extensão completa, de 
seguida o joelho começa a flectir e continua até o pé estar apoiado no solo. 

(d) Pé e joelho: Existe uma estreita relação entre deslocamentos angulares 
do pé e do joelho, podendo mesmo ser estabelecidos dois arcos que se in-
tersectam durante a fase de apoio unipodálico. O primeiro ocorre no con-
tato do calcâneo e é descrito pelo raio formado pelo calcâneo. Já o segundo 
arco é formado pela rotação do pé sobre o centro estabelecido no ante pé 
em associação com a propulsão.

(e) NDA.


