
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS AO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS 
GERAIS PARA O ANO DE 2021

FISIOTERAPEUTA
Código: 107

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

1. A CONSTATAÇÃO, EM QUALQUER ÉPOCA, DE IRREGULARIDADE OU FRAUDE, IMPLICARÁ NO 
INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO OU NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CONCURSO OU DO CURSO, 
CASO ESTE TENHA SE INICIADO, BEM COMO NA DEMISSÃO DA CORPORAÇÃO A QUALQUER ÉPOCA, 
RESGUARDADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EM CASO DE UTILIZAÇÃO 
DE MEIOS ILÍCITOS PARA OBTER VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTROS, SERÁ ACIONADA A  
AUTORIDADE POLICIAL PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS, CONSIDERANDO OS CRIMES DESCRITOS NOS 
TIPOS PENAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 311.A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

2. Leia as Instruções Gerais de Redação antes de começá-la.

3. O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões nem o Rascunho da Redação. 

4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS da Prova Objetiva, com sua caligrafia 
usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Nós perdoamos, mas não esquecemos.” Nelson Mandela

5. A duração das provas é de 4 horas, já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao preenchimento das 
Folhas de Respostas. 

6. O tempo de sigilo, ou seja, o tempo mínimo de permanência do candidato em sala de aula será de 3h após o início da 
prova, sob pena de eliminação.

7. Ao receber as Folhas de Respostas:
• confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 

8. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada 

em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
• Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões 

não assinaladas ou rasuras.
9. As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

Poderá ser eliminado do Concurso o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, 
aplicadores ou autoridades presentes; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este 
Concurso Público, por qualquer meio; portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento 
oficial e de licença para o respectivo porte; portar, mesmo que desligados, ou fizer uso, durante o período de realização 
das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos; fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; deixar 
de atender às normas contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas e demais orientações e instruções 
expedidas pela Fundep, durante a realização das provas; deixar de assinar a prova conforme edital ou orientação contida 
na Folha de Respostas da Prova Objetiva; deixar de transcrever a frase que consta na capa da prova.

Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos:  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.bombeiros.mg.gov.br> 



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Este caderno consta de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 5 (cinco) questões de 
Direitos Humanos e 45 (quarenta e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, todas 
perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele tome as 
providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.

Use o espaço abaixo e os espaços em branco da sua prova para rascunho, exceto a folha que corresponde ao GABARITO 
(Versão do Candidato) e o verso dela.
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DIREITOS HUMANOS

QUESTÃO 1

Considere as afirmativas a seguir sobre a proteção ao 
idoso no Direito brasileiro.

I. É assegurada prioridade especial aos idosos 
maiores de 80 anos, atendendo as suas 
necessidades sempre e preferencialmente em 
relação aos demais idosos.

II. O Estatuto do Idoso está contido em lei federal e 
se destina a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

III. Os maiores de 80 anos têm preferência 
especial sobre todos os demais idosos em 
todo atendimento de saúde, salvo em caso de 
emergência.

Segundo o que dispõe o Estatuto do Idoso, está(ão) 
correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 2

Em depoimento intitulado “O racismo não me derrubou”, 
dado a uma revista nacional, a cantora Elza Soares, 
mulher negra conhecida por seu talento, sua história de 
vida e sua luta contra o preconceito, relatou que não foi 
admitida em um hotel em razão da cor de sua pele: “[...] 
me disseram que não havia reserva em meu nome e não 
me deixaram ficar. Mas eu sabia que havia vaga. Foi 
discriminação mesmo.”. (VEJA. ed. 2698, ano 53, n.32, 
05/08/20, p.87). 

Considerando o teor do relato e o que dispõe a lei que 
trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou 
de cor, é correto afirmar que, em tese, na hipótese

A) não há caracterização de crime, porque o ato 
de recusa ocorreu em estabelecimento privado 
regido pelas regras da livre iniciativa.

B) há caracterização do crime, expressamente 
previsto na mencionada lei, de impedir o acesso 
ou recusar hospedagem em hotel, pensão, 
estalagem ou estabelecimento similar.

C) só se caracterizaria o crime se a recusa 
de hospedagem fosse expressamente 
fundamentada em motivo de discriminação de 
cor ou etnia.

D) não há configuração de crime, na medida em 
que a recusa não foi contestada no momento e 
de modo expresso pela cantora.

QUESTÃO 3

O § 1º do art. 5º da Constituição brasileira de 1988 
determina que as normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A interpretação dessa norma e do que mais dispõe o 
referido artigo a respeito de sua eficácia leva a concluir 
que os direitos fundamentais

A) devem ser aplicados de modo a se evitarem 
colisões entre si.

B) são sempre definidos por normas constitucionais 
de eficácia plena.

C) às vezes, dependem, segundo seus enunciados, 
de legislação posterior que garanta sua 
aplicabilidade.

D) não podem ser interpretados de modo a se 
reduzir a proteção que veiculam.

QUESTÃO 4

Segundo a Constituição da República, ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica. Trata-se da garantia da escusa de 
consciência, direito que autoriza o indivíduo a justificar 
o não cumprimento de uma obrigação legal a todos 
imposta por razões religiosas, filosóficas ou políticas.

Embora considerado fundamental, o referido direito não 
prevalecerá se

A) o indivíduo justificar o não cumprimento da 
obrigação invocando crença ou convicção não 
amparadas pelos costumes sociais.

B) for invocado em período de calamidade pública.

C) não for comprovado que a convicção alegada 
faça parte do histórico do indivíduo.

D) o indivíduo se recusar a cumprir prestação 
alternativa fixada em lei.

QUESTÃO 5

Considere as afirmativas a seguir sobre o crime de 
feminicídio.

I. Trata-se de espécie de homicídio qualificado, 
cuja pena é maior do que a do homicídio simples.

II. Há feminicídio quando o homicídio é cometido 
contra a mulher por razões da condição do sexo 
feminino.

III. Considera-se que há razões de condição do 
sexo feminino quando o crime envolve violência 
doméstica ou familiar ou se dá mediante traição, 
emboscada ou dissimulação.

Conforme a lei que prevê o feminicídio, está(ão) 
correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO 6

A ventilação colateral consiste na passagem de ar 
entre estruturas adjacentes no pulmão. A esse respeito, 
numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, 
associando os canais colaterais pulmonares à respectiva 
classificação. 

COLUNA I

1. Interbroquiolar

2. Bronquíolo-alveolar

3. Interalveolar
COLUNA II

(   ) Poros de Kohn

(   ) Canais de Martin

(   ) Canais de Lambert
Assinale a sequência correta. 

A) 2 1 3 

B) 3 1 2

C) 1 2 3 

D) 3 2 1

QUESTÃO 7

Paciente do gênero feminino, 65 anos de idade, foi 
encaminhada ao pronto atendimento de um hospital 
devido à queda de própria altura sobre o quadril 
esquerdo. Após avaliação, foi constatada fratura do 
colo do fêmur e, há dois dias, foi realizada cirurgia de 
artroplastia total de quadril cimentada.

Analise as técnicas de tratamento utilizadas no  
pós-operatório imediato e assinale a alternativa correta.

A) A prótese de quadril cimentada necessita de 
apoio parcial de peso por, aproximadamente, 
seis semanas.

B) Exercícios isométricos não previnem inibição 
reflexa.

C) É importante realizar exercícios ativo-assistidos 
dentro de amplitudes protegidas.

D) É importante realizar o alongamento dos flexores 
de quadril se o acesso cirúrgico tiver sido 
anterolateral.

QUESTÃO 8

Durante a avaliação do paciente com patologias no 
complexo do ombro, é importante diferenciar as possíveis 
causas da instabilidade. 

São testes para avaliação da instabilidade anterior do 
ombro, exceto: 

A) Teste de Norwood.
B) Teste de Dugas.
C) Teste da gaveta anterior do ombro.
D) Teste do fulcro.

QUESTÃO 9

Analise as afirmativas a seguir, relativas à resposta do 
organismo ao treinamento físico.

I. Promove aumento da capacidade oxidativa dos 
músculos esqueléticos.

II. Reduz a frequência cardíaca e o volume sistólico 
em repouso.

III. Gera aumento do volume corrente em repouso.

IV. Propicia aumento na concentração arterial da 
hemoglobina.

Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 10

“São executados realizando contrações de baixa 
intensidade, realizados com pouca ou nenhuma 
resistência. Exercício indicado para promover 
relaxamento muscular durante o estágio de agudo de 
cicatrização”.

A descrição anterior ilustra qual tipo de exercício 
isométrico?

A) Exercício isométrico em múltiplos ângulos.

B) Exercício de estabilização.

C) Exercício isométricos leve.

D) Exercício dinâmico.

QUESTÃO 11

O teste de Phalen positivo é um indicador de síndrome do 
túnel do carpo causada por pressão do nervo mediano. 

Assinale a alternativa que caracteriza como positivo 
esse teste.

A) Paralisia do músculo adutor do polegar.

B) Parestesia nos dedos polegar, indicador, médio 
e metade lateral do anular.

C) Parestesia nos dedos médio, anular e metade 
lateral do dedo mínimo.

D) Paralisia do músculo flexor profundo dos dedos.
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QUESTÃO 12

Diversos sensores, distribuídos nos pulmões, no sistema 
cardiovascular, nos músculos respiratórios e nas 
vísceras, podem desencadear alterações reflexas do 
controle da respiração.

O reflexo de insuflação de Hering-Breuer ocorre pela 
ativação de:

A) receptores irritantes pulmonares.

B) receptores do nariz, da boca e das vias aéreas.

C) receptores de estiramento do músculo liso das 
vias aéreas.

D) receptores da mucosa nasal e da face.

QUESTÃO 13

Com relação à Classificação Internacional de 
Funcionalidade, assinale a alternativa incorreta.

A) O qualificador desempenho descreve a aptidão 
de um indivíduo realiza em um ambiente 
padronizado.

B) Atividade é a execução de uma tarefa por um 
indivíduo.

C) Limitações da atividade são dificuldades que o 
indivíduo pode encontrar nas execuções das 
atividades.

D) Restrições são problemas que o indivíduo pode 
experimentar no envolvimento de situações reais 
da vida.

QUESTÃO 14

Com relação às características da fibromialgia, assinale 
a alternativa incorreta.

A) Pessoas com fibromialgia apresentam incidência 
mais alta de síndrome das pernas inquietas.

B) Luzes fluorescentes constituem um estresse 
ambiental.

C) Apresenta hipersensibilidade em pelo 
menos sete locais específicos do corpo, dos  
18 possíveis.

D) A fadiga é um limitador para a realização de 
atividade física.

QUESTÃO 15

Sobre a graduação no teste de força muscular, assinale 
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Força grau 0: nenhuma contração palpada.

(   ) Força grau 1: evidência de leve contratilidade 
mas nenhum movimento articular.

(   ) Força grau 2: amplitude de movimento completa 
contra a gravidade, sem resistência.

(   ) Força grau 3: amplitude de movimento completa 
contra a gravidade, com mínima resistência.

(   ) Força grau 4: amplitude de movimento completa 
contra a gravidade, com moderada resistência.

(   ) Força grau 5: amplitude de movimento completa 
contra a gravidade, com resistência máxima.

Assinale a sequência correta.

A) V V F V F F

B) F F V V F V

C) V V F F V V

D) F F V F V F

QUESTÃO 16

Paciente de 20 anos de idade, gênero feminino, 
procurou atendimento fisioterapêutico devido à queixa 
de dor no punho, parestesia e redução do tato nos dedos 
do membro superior esquerdo há aproximadamente 
um mês, evoluindo com piora do quadro nos últimos 
dias. Sendo a hipótese diagnóstica de síndrome do 
desfiladeiro torácico, optou-se por realizar um teste no 
qual foi realizada a palpação do pulso radial, a rotação 
da cabeça com a face voltada para o ombro avaliado, 
seguida da extensão da cabeça. O examinador realizou 
uma rotação lateral e extensão do ombro da paciente, 
e solicitou a realização de uma inspiração profunda 
e sustentada. O desaparecimento do pulso radial 
confirmou a hipótese.

Qual foi o teste realizado na paciente?

A) Manobra de Wright.

B) Manobra de Halstead.

C) Teste de Allen.

D) Manobra de Adson.

QUESTÃO 17

Analise as afirmativas a seguir, relativas à avaliação 
fisioterapêutica no pós-operatório imediato de pacientes 
amputados.

I. Os pacientes podem apresentar a sensação 
de membro fantasma após a amputação.  
É importante diferenciar a dor fantasma da dor no 
membro residual.

II. O teste de força muscular manual deverá ser 
realizado no membro residual.

III. Deve-se realizar a palpação dos pulsos, verificar a 
presença de edema e alterações de temperatura 
do membro residual.

Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.
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QUESTÃO 18

Analise as seguintes características. 

I. Inervação realizada pelos nervos C4 a C8.

II. Motor acessório da inspiração.

III. Contração simétrica determinando a extensão da 
coluna cervical sobre a coluna dorsal.

IV. Músculo composto principalmente por fibras 
musculares tipo I.

São características dos músculos escalenos 

A) I, II e III, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 19

O músculo tríceps braquial tem como ação a extensão 
do cotovelo. A cabeça longa também auxilia na adução e 
na extensão de ombro. 

Com relação à inervação do músculo tríceps braquial, 
assinale a alternativa correta.

A) Nervo radial, raízes de C3, C4, C5 e C6.

B) Nervo radial, raízes de C4, C5, C6 e C7.

C) Nervo radial, raízes de C4, C5, C6, C7 e C8.

D) Nervo radial, raízes de C5, C6, C7, C8 e T1.

QUESTÃO 20

Não é um músculo pertencente ao manguito rotador:

A) Músculo subescapular.

B) Músculo redondo maior.

C) Músculo infraespinhal.

D) Músculo supraespinhal.

QUESTÃO 21

O teste é iniciado com o terapeuta solicitando ao avaliado 
a atividade de levantar-se de uma cadeira, caminhar por 
três metros, retornar e sentar-se novamente. O nível 
funcional é determinado pelo tempo necessário para 
completar o teste.

Qual é o teste descrito?

A) Shuttle Walk Teste.

B) Time Up and Go.

C) Teste de sentar-se e levantar-se.

D) Teste de caminhada de três metros.

QUESTÃO 22

Sugere-se que, em todos os pacientes idosos 
hipertensos, a aferição da pressão arterial ocorra em 
decúbito dorsal e, em seguida, em ortostatismo. 

Com relação ao teste de hipotensão postural, assinale a 
alternativa correta.

A) Redução da pressão arterial sistólica acima de  
5 mmHg indica hipotensão ortostática.

B) Redução da pressão arterial sistólica acima de 
10 mmHg indica hipotensão ortostática.

C) Redução da pressão arterial sistólica acima de 
15 mmHg indica hipotensão ortostática.

D) Redução da pressão arterial sistólica acima de 
25 mmHg indica hipotensão ortostática.

QUESTÃO 23

O reflexo de Babinski positivo é apresentado com 
uma extensão do hálux e abertura em leque dos 
demais dedos do pé. Apesar de comum em neonatos,  
a manutenção desse reflexo em indivíduos adultos indica 
lesão neurológica.

Qual é a patologia indicada pelo reflexo de Babinski 
positivo em adultos?

A) Meningite.

B) Lesão do trato corticoespinhal.

C) Doença orgânica do sistema nervoso central.

D) Lesão do trato extrapiramidal.

QUESTÃO 24

Sobre o padrão respiratório, relacione a COLUNA II de 
acordo com a COLUNA I, associando a dificuldade ao 
respirar à sua característica correspondente.

COLUNA I

1. Dispneia
2. Ortopneia
3. Platipneia

COLUNA II

(   ) Aumenta quando ocorre sobrecarga dos músculos 
inspiratórios e também quando a capacidade dos 
músculos inspiratórios se encontra reduzida.

(   ) Acarreta aumento da resistência de vias aéreas 
na posição supina.

(   ) Sensação de falta de ar na posição assentada, 
sendo aliviada na posição supina.

Assinale a sequência correta.

A) 2 1 3 

B) 3 1 2

C) 1 2 3 

D) 3 2 1
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QUESTÃO 25

Ao ser exposto a quadros patológicos, os sistemas 
corporais apresentam sintomas e, por consequência, 
comprometimentos. A atuação fisioterapêutica tem 
maior foco em comprometimentos dos sistemas 
musculoesqueléticos, neuromuscular, cardiovascular, 
pulmonar e tegumentar.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a 
COLUNA I, relacionando o comprometimento físico com 
seu respectivo sistema. 

COLUNA I
1. Amplitude de movimento limitada por causa da 

restrição no tecido conjuntivo periarticular
2. Falta de cadência
3. Claudicação intermitente
4. Cicatrizes aderentes

COLUNA II
(   ) Neuromuscular
(   ) Tegumentar
(   ) Musculoesquelético
(   ) Cardiovasculares

Assinale a sequência correta.

A) 2 4 1 3
B) 3 1 4 2 
C) 2 1 4 3
D) 3 4 1 2

INSTRUÇÃO: Considere o caso clínico a seguir para 
responder às questões 26 e 27. 

Paciente do gênero masculino, 28 anos de idade, 
bombeiro militar, relata que durante a realização de 
caminhada em uma trilha, desequilibrou-se e “pisou em 
falso” (SIC). Cita ter sentido dor e a dificuldade em realizar 
descarga de peso. No dia seguinte, em decorrência 
do edema em região lateral do tornozelo (margem do 
tendão do calcâneo pouco definida lateralmente), sentiu 
dor moderada, porém sem presença de hematomas. 
Optou por procurar atendimento médico. 

QUESTÃO 26

Qual é o possível diagnóstico?

A) Entorse de tornozelo grau I.

B) Entorse de tornozelo grau II.

C) Entorse de tornozelo grau III estável.

D) Entorse de tornozelo grau III instável.

QUESTÃO 27

Qual é o possível ligamento acometido?

A) Ligamento deltoide.

B) Ligamento calcaneocuboideo.

C) Ligamento calcaneofibular.

D) Ligamento calcaneonavicular plantar.

QUESTÃO 28

Analise as afirmativas a seguir, relativas às limitações do 
movimento passivo.

I. Não previne a atrofia muscular.
II. Não aumenta a força muscular ou a resistência à 

fadiga.
III. Não auxilia a circulação na mesma extensão que 

a contração muscular ativa, voluntária.
Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 29

Os espirômetros de incentivo têm como objetivo o 
aumento dos volumes e capacidades pulmonares e 
melhora da estabilidade alveolar.

São indicadores que determinam a eficácia da utilização 
dos espirômetros de incentivo, exceto:

A) Manutenção da assincronia toracoabdominal.
B) Diminuição da frequência respiratória.
C) Manutenção da frequência cardíaca em valores 

de normalidade.
D) Possibilidade de redução da fração inspirada de 

oxigênio.

QUESTÃO 30

São, respectivamente, objetivos e intervenções 
relacionadas à higiene brônquica, exceto:

A) Aumento do volume inspiratório / hiperinsuflação 
manual, mobilização e exercícios respiratórios.

B) Aumento do fluxo expiratório / posicionamento, 
tosse e huffing.

C) Oscilação / percussão, vibração, oscilação oral 
de alta frequência. 

D) Aumento da capacidade vital / pressão expiratória 
positiva e pressão de via área expiratória positiva.

QUESTÃO 31

Em relação à regulagem inicial do ventilador invasivo, 
assinale a alternativa correta.

A) Nesse caso, deve-se utilizar fração inspirada de 
oxigênio necessária para manter a saturação 
arterial de oxigênio entre 95 e 98%.

B) Nesse caso, deve-se utilizar aquecedores 
e umidificadores ativos, e, nos pacientes 
hipersecretivos, deve-se utilizar aquecedores e 
umidificadores passivos.

C) O uso padronizado de alarmes deverá ser 
estabelecido de acordo com a patologia. 

D) Pode ser utilizado o modo assisto-controlado, 
podendo ser ciclado a volume ou a tempo.
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QUESTÃO 32

Assinale com C o item que é uma contraindicação para 
o alongamento muscular e com N o que não é uma 
contraindicação.

(   ) Um bloqueio ósseo que limita o movimento 
articular.

(   ) Uma fratura recente e a consolidação óssea está 
completa.

(   ) Evidências de processo inflamatório crônico.

(   ) Hipomobilidade.

(   ) Os tecidos encurtados possibilitam a um paciente 
com paralisia ou fraqueza muscular grave realizar 
habilidades funcionais.

Assinale a sequência correta.

A) C C N C C
B) C N N N C
C) N N C N N 
D) N N C C C

QUESTÃO 33

O corpo continuamente promove ativações musculares 
a fim de ajustar o centro de massa corpórea mantendo-o 
dentro da base de apoio. O equilíbrio é uma função 
complexa de controle motor, que envolve a interação de 
diversos sistemas.

Em relação às estratégias de controle do equilíbrio, 
assinale a alternativa incorreta.

A) A estratégia do tornozelo ocorre durante 
pequenas perturbações.

B) A estratégia de transferência de peso ocorre 
durante perturbações médio-laterais.

C) A estratégia do passo ocorre durante 
perturbações de força intensa.

D) A estratégia do quadril ocorre durante 
perturbações lentas e / ou amplas. 

QUESTÃO 34

Analise as afirmativas a seguir, relativas aos princípios 
de regeneração de feridas.

I. A fase inflamatória é dividida em fase aguda e 
subaguda. A fase subaguda pode perdurar em 
caso de permanência do agente causal.

II. Na fase proliferativa ocorre a formação do tecido 
de granulação, que é a neomatriz tecidual. 

III. Na fase de remodelamento ocorre a contração da 
ferida por ação dos fibroblastos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 35

O teste é realizado com o paciente assentado, a mão 
a ser avaliada é apoiada sobre a mesa, o examinador 
espalha passivamente os dedos e solicita ao paciente 
para juntá-los novamente. Apresenta como resultado 
positivo a incapacidade espremer o dedo mínimo com o 
restante da mão. 

Qual é o nome do teste para a neuropatia ulnar descrita?

A) Teste de preensão em pinça.

B) Teste de Cozen.

C) Sinal de Wartenberg.

D) Teste de Mill.

QUESTÃO 36

Analise as afirmativas a seguir. 

I. Assumir responsabilidade técnica por serviço 
de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando 
designado ou quando for o único profissional do 
setor, atendendo à Resolução específica. 

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, preservando a honra, o prestígio e as 
tradições de sua profissão.

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.

IV. Colocar seus serviços profissionais à disposição 
da comunidade em caso de guerra, catástrofe, 
epidemia ou crise social, e pleitear vantagem 
pessoal compatível com o princípio de bioética 
de justiça.

Apresentam deveres fundamentais do fisioterapeuta, 
segundo sua área e atribuição específica.

A) I e II, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

Com relação à gravidade do traumatismo  
cranioencefálico baseado na escala de coma de 
Glasgow, assinale a alternativa correta.

A) 8 ou menos: grave.

B) 7 a 10: moderado.

C) 8 a 13: moderado.

D) Acima de 13: leve.
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QUESTÃO 38

“A inflamação ocorre apenas da camada externa do 
tendão. Observa-se degeneração mucoide do tecido 
alveolar e um infiltrado mononuclear leve e difuso com 
ou sem deposição de fibrina focal”.

Qual é a tendinopatia descrita?

A) Diagnóstico de tendinose.

B) Diagnóstico de paratendinite.

C) Diagnóstico de tendinite.

D) Diagnóstico de paratendinite com tendinose.

QUESTÃO 39

A capsulite adesiva gera limitação importante das 
atividades de vida diária em razão da dor.

Em relação à capsulite adesiva, assinale a alternativa 
incorreta.

A) Há ausência de líquido sinovial na articulação 
glenoumeral.

B) As aderências resultantes do tecido cicatricial 
restringem o movimento do ombro.

C) É uma lesão mais comum em homens que em 
mulheres. 

D) Exercícios ativo resistidos devem ser incluídos 
no planejamento terapêutico.

QUESTÃO 40

O diafragma é o principal músculo respiratório, que realiza 
em torno de 60% de toda a capacidade respiratória. 
Durante sua contração, o centro tendíneo é tracionado 
para baixo, aumentando o volume da caixa torácica.

São pontos de origem do diafragma, exceto:

A) Seis costelas inferiores e suas respectivas 
cartilagens costais.

B) Três vértebras torácicas inferiores (T10-T12).

C) Parte posterior do processo xifoide. 

D) Duas ou três vértebras lombares superiores (L1-L3).

QUESTÃO 41

São movimentos padronizados para avaliação de força 
muscular da escala Medical Research Council, exceto:

A) Abdução de ombro.

B) Extensão de cotovelo.

C) Flexão de quadril. 

D) Extensão de joelho.

QUESTÃO 42

Em relação às precauções no pós-operatório imediato à 
artroplastia glenoumeral, assinale a alternativa incorreta.

A) Não se deve realizar alongamentos até a 
amplitude final.

B) Deve-se realizar sessões curtas, porém 
frequentes.

C) Deve-se evitar sobrecarga na cápsula anterior. 

D) Deve-se realizar exercícios resistidos com baixa 
carga.

QUESTÃO 43

Analise as afirmativas a seguir, relativas à lesão nervosa 
pelo sistema de Seddon.

I. Neuropraxia: bloqueio fisiológico transitório sem 
degeneração walleriana.

II. Axonotmese: estrutura interna do nervo 
preservada, sem degeneração walleriana.

III. Neurotmese: estrutura do nervo alterada 
devido a processo de isquemia transitória, sem 
degeneração walleriana.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 44

Não é um músculo pertencente à aponeurose 
denominada “pata de ganso”: 

A) Músculo vasto medial.

B) Músculo grácil.

C) Músculo semitendíneo.

D) Músculo sartório.

QUESTÃO 45

São alterações estruturais da artéria aorta senil, exceto:

A) Aumento do calibre, do volume e da extensão.

B) Alterações da túnica elástica: desorganização e 
perda de fibras.

C) Hiperplasia subendotelial: redução e 
modificações químicas da elastina. 

D) Redução da espessura da parede.
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QUESTÃO 46

Em relação às vantagens em realizar exercícios com 
resistência manual, assinale a alternativa incorreta.

A) Permitem fortalecimento dinâmico e estático.
B) Há maior efetividade quando há força muscular 

normal.
C) Os movimentos compensatórios são inibidos por 

estabilização manual direta. 
D) Podem ser realizadas em diferentes posições.

QUESTÃO 47

A epicondilite lateral está associada à sobrecarga dos 
músculos que se inserem no epicôndilo lateral do úmero. 

Em relação à epicondilite lateral, assinale a alternativa 
incorreta.

A) A dor pode ser irradiada para o músculo flexor 
longo dos dedos.

B) É importante descartar a possibilidade de 
compressão do nervo radial.

C) É uma lesão com características de degeneração. 

D) Artrite reumatoide ou gota podem ser a causa 
de lesão.

QUESTÃO 48

A oximetria de pulso permite realizar a monitorização 
não invasiva da saturação de sangue. Apesar de sua 
praticidade, baixo custo e facilidade de manuseio, 
apresenta algumas limitações técnicas. A esse 
respeito, relacione a COLUNA II de acordo com a  
COLUNA I, associando os fatores que prejudicam a 
leitura da oximetria a seu efeito causador. 

COLUNA I

1. Deslocamento do sensor

2. Fotodetector não capta os feixes de luz

3. Vasoconstrição periférica
COLUNA II

(   ) Agitação e mau posicionamento do paciente. 

(   ) Hipotermia e hipotensão. 

(   ) Esmalte e pele escura. 
Assinale a sequência correta.

A) 1 2 3 

B) 3 1 2

C) 3 2 1 

D) 1 3 2

QUESTÃO 49

Com relação à pressão de perfusão cerebral, assinale a 
alternativa incorreta.

A) É um dos determinantes do fluxo sanguíneo 
cerebral.

B) Em pacientes com traumatismo cranioencefálico, 
a monitorização deve ser contínua.

C) O aumento da pressão de perfusão cerebral 
por mais de 10 minutos pode ser suficiente para 
ocasionar lesões secundárias.

D) Necessita obrigatoriamente da medida da 
pressão intracraniana.

QUESTÃO 50

Com relação ao músculo supraespinhal, assinale a 
alternativa incorreta.

A) Finaliza o processo de abdução do ombro.

B) Tem origem na fossa supraespinhal da escápula.

C) Sua inserção ocorre no tubérculo maior do 
úmero em sua parte superior.

D) Possui inervação supraescapular.



GABARITO 
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

NÃO TRANSCREVA NENHUMA INFORMAÇÃO PARA ESTA FOLHA. 
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