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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre a atuação da fisioterapia no pós-operatório imediato 

de cirurgia cardíaca, assinale a alternativa que indique a soma 

dos itens corretos: 

 

1. A atuação da fisioterapia em casos de cirurgia 

cardíaca apenas será possível após a alta 

hospitalar do paciente, para que seu estado de 

saúde esteja estável. 

2. A atuação da fisioterapia no pós-operatório inicia-

se na admissão do paciente pela equipe 

multidisciplinar. 

4. No momento da admissão do paciente, o 

fisioterapeuta deve conectar o paciente ao 

ventilador mecânico previamente testado, fixar a 

cânula orotraqueal e realizar ausculta pulmonar 

com o fim de confirmar simetria e expansibilidade 

torácica. 

8. Os parâmetros ventilatórios preconizados são: 

modo assisto-controlado, volume corrente de 

10ml/kg, frequência respiratória de 28 rpm. 

10. Em casos de hipoxemia demonstrada pela relação 

PaO2/FiO2<400 em pacientes sem instabilidade 

hermodinâmica e/ou arritmias, pode ser realizada 

como terapia a manobra de recrutamento alveolar. 

A. 05 

B. 06 

C. 10 

D. 14 

E. 24 
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17 – Acerca do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, 

julgue as proposições em V para Verdadeira e F para Falsa e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência de respostas 

correta. 

 

I. É competência do Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional funcionar 

como Conselho Superior de Ética e Deontologia 

Profissional. 

II. Para o exercício profissional da fisioterapia, não 

basta a inscrição no Conselho Regional da 

circunscrição em que atuar, o profissional deverá 

portar, obrigatoriamente, a sua identificação 

profissional sempre que em exercício. 

III. O Fisioterapeuta nunca deverá revelar fato 

sigiloso de que tenha conhecimento em razão de 

sua profissão. 

IV. O Fisioterapeuta somente poderá prescrever 

tratamento fisioterapêutico sem realização de 

consulta mediante requerimento expresso do 

paciente. 

 

A. V, V, V, V. 

B. V, V, V, F. 

C. V, V, F, F. 

D. V, F, F, F. 

E. F, F, F, F. 

 

18 – Acerca da Eletroterapia, assinale a alternativa correta que 

indica a técnica que correspondente ao seguinte enunciado: 

 

“Caracteriza-se pelo uso de uma corrente contínua 

unidirecional utilizada em baixa voltagem e baixa amperagem, 

assegurando o poder de promover a migração e o transporte de 

íons”.  

 

A. Luminoterapia 

B. Ionização 

C. Drenagem linfática 

D. Eletrolipólise 

E. Endotermia 

 

19 – Com relação à Síndrome da Angústia Respiratória Aguda 

– SARA, pode-se afirmar que são critérios básicos para seu 

diagnóstico, exceto: 

 

A. Pressão capilar pulmonar inferior a 18 mmHg, através 

de investigação hemodinâmica por cateter de Swan-

Ganz. 

B. Possui uma instalação aguda. Ocorre de forma súbita e 

rápida, com comprometimento importante das trocas 

gasosas refratárias ao uso de O2. 

C. Relação PaO2/FiO2 inferior a 400 representa uma 

lesão pulmonar com sérios comprometimentos das 

trocas gasosas.  

D. Deve-se verificar através de radiografia infiltrado 

pulmonar bilateral, em ambos HTX, para afastar a 

hipótese de outras patologias.  

E. Na radiografia de tórax, a SARA gera uma 

hipotransparência difusa. 

 

20 – Ainda sobre a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda – 

SARA, assinale a alternativa que indica a correspondência 

correta entre o nome e a descrição de suas fases. 

 

I. Fase Fibrótica 

II. Fase Exsudativa 

III. Fase Proliferativa 

 

a. Trata-se dos primeiros dias de evolução da SARA, em 

torno de seis dias. Nesta fase, são observados como 

aspectos anatomopatológicos: edema alveolar, início 

do espessamento das membranas alvéolo-capilares, 

podendo ocorrer também reação inflamatória 

inespecífica. 

b. Compreende período, em média de 4 a 10 dias. 

Observa-se o início da resposta fibroblástica e fibrose 

intersticial. Há aumento da resposta inflamatória, 

colapso alveolar, espessamento da parede alveolar e 

redução da síntese de surfactante. 

c. Corresponde a um período a partir do 8º ao 10º dia, em 

média. Áreas pulmonares densamente consolidadas e 

fibrosadas. Peso do pulmão aumentado. Trocas 

gasosas extremamente deficientes. 

 

A. I – a, II – b, III – c. 

B. I – a, II – c, III – b. 

C. I – b, II – c, III – a. 

D. I – c, II – a, III – b. 

E. I – c, II – b, III – a. 

 

21 – De acordo com o Sistema de Gustillo e Anderson para 

classificação de fraturas expostas, é incorreto afirmar: 

 

A. A fratura exposta do tipo I é resultante de uma lesão 

de baixa energia, com ferida pequena e limpa causada 

pela fratura, e com pouquíssima lesão aos tecidos 

moles. A ferida decorrente da fratura é inferior a 1 cm 

de diâmetro, sem contusão da pele ou do músculo 

circunjacente.  

B. A fratura exposta do tipo II é uma lesão de maior 

energia. A ferida decorrente da fratura tem de 1 a 10 

cm de comprimento e a contusão muscular é 

moderada, com mínimo desnudamento periosteal dos 

fragmentos fraturados. 

C. A fratura exposta do tipo III-A é lesão de alta energia 

e se apresenta com ferida decorrente da fratura com 

mais de 10 cm de comprimento e grave lesão aos 

tecidos moles sem esmagamento da pele ou músculos.  

D. A fratura exposta do tipo III-B é lesão de alta energia. 

A ferida decorrente da fratura de mais de 10 cm de 

comprimento com grave esmagamento de músculos e 

extenso desnudamento periosteal. Pode ocorrer grave 

contaminação da ferida. Na conclusão do 

desbridamento, ocorre inadequada cobertura do osso 
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pelo tecido mole, havendo necessidade de cobertura 

com um pedículo muscular local ou transferência de 

tecido livre. 

E. A fratura exposta do tipo III-C é a mais grave desse 

sistema. É lesão de alta energia com ferida de mais de 

10 cm de comprimento. Pode ocorrer grave 

contaminação da ferida. Neste caso, há lesão vascular 

que põe em risco a viabilidade do membro. O paciente 

necessita de estabilização da fratura e reparo ou 

reconstrução vascular para salvamento do membro. 

 

22 – Acerca do Decreto Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, 

que provê sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional, é incorreto afirmar: 

 

A. A criação de novas instituições de ensino superior que 

promovam cursos superiores na área de fisioterapia 

será condicionada à deliberação do Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO. 

B. É atividade privativa do fisioterapeuta executar 

métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física 

do paciente. 

C. O Fisioterapeuta poderá supervisionar profissionais e 

alunos em trabalhos técnicos e práticos 

D. O Fisioterapeuta poderá exercer o magistério nas 

disciplinas de formação básica ou profissional, de 

nível superior ou médio. 

E. O Fisioterapeuta poderá dirigir serviços em órgãos e 

estabelecimentos públicos ou particulares, ou 

assessorá-los tecnicamente. 

 

23 – Sobre a Fisioterapia em queimados, assinale a alternativa 

que apresenta a soma das proposições corretas. 

 

1. A realização de fisioterapia em queimados é um 

processo bastante doloroso e difícil para o paciente, 

razão porque é pacificamente desaconselhado pelos 

profissionais em saúde.  

2. A mobilização das articulações deve começar 

imediatamente, para evitar sequelas e aderências de 

fáscias, músculos e tendões. 

4. Mediante as possibilidades do quadro clínico, as 

massagens, mobilizações, exercícios passivos e ativos 

devem ser iniciados precocemente, ainda na fase 

aguda da queimadura. Além disso, órteses 

simplificadas devem ser logo colocadas para que o 

pescoço, as mãos e pés não assumam posições 

viciosas.  

8. A crioterapia, quando realizada logo após a lesão, 

serve para aliviar a dor e diminuir a severidade da 

lesão, principalmente de primeiro e segundo grau. 

Além disso, tal método fisioterápico permite a 

vasoconstrição, limitando o escape de plasma, 

minimiza a formação de bolhas, auxilia na cicatrização 

e no alongamento do tecido conjuntivo.  

16. As correntes elétricas poderiam atuar na fase de 

cicatrização para proporcionar a recuperação da 

função motora perdida ou diminuída, mas em razão de 

sua maior agressividade à epiderme, seu uso é 

desaconselhado. 

 

A. 01 

B. 06 

C. 10 

D. 14 

E. 30 

 

24 – Sobre a massoterapia, assinale a alternativa correta que 

corresponda ao enunciado abaixo. 

 

“É indiscutivelmente a mais natural e instintiva de todas as 

técnicas de massagem. Como uma manobra básica. É usada no 

começo de todas as rotinas de massagem e tem diversas 

aplicações, mas talvez a mais importante seja o contato inicial 

que propicia com o paciente.” 

 

A. Técnica de effleurage ou deslizamento. 

B. Técnica de compressão. 

C. Manipulação do tecido mole. 

D. Técnica de massagem linfática. 

E. Técnica de vibração. 

 

25 – São sinais de hiperestimulação da criança durante a sessão 

de fisioterapia pediátrica, exceto: 

 

A. Sudorese  

B. Alterações de cor 

C. Choro 

D. Rubor das orelhas 

E. Agitação 

 

26 – “Deslocamento das vísceras pélvicas no sentido caudal, 

em direção ao hiato genital.” Trata-se de: 

 

A. Prolapso genital 

B. Prolapso retal 

C. Herniação do hiato 

D. Cisto vaginal 

E. Inversão uterina 

 

27 – Não é uma causa da incontinência urinária em mulheres: 

 

A. Menopausa 

B. Tabagismo 

C. Tosse crônica 

D. Multiparidade 

E. Desnutrição 
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28 – São técnicas utilizadas no tratamento da incontinência 

urinária, exceto: 

 

A. Exercícios de Kegel 

B. Termoterapia  

C. Exercícios de Tanzberger 

D. Hidroterapia 

E. Eletroestimulação 

 

29 – Não é uma contraindicação da hipertermoterapia por 

condução: 

 

A. Edema 

B. Mialgia 

C. Dermatite 

D. Ferida aberta 

E. Distúrbios de sensibilidade 

 

30 – A crioterapia não é indicada para pacientes que 

apresentem: 

 

A. Dor aguda 

B. Quadro pós-cirúrgico 

C. Queimaduras de 1º e 2º graus 

D. Doença vascular periférica 

E. Nevralgias  

 

31 – Na crioterapia com a utilização de gelo, a anestesia 

geralmente ocorre: 

 

A. De 1 a 3 minutos após o início da terapia. 

B. De 2 a 7 minutos após o início da terapia. 

C. De 5 a 12 minutos após o início da terapia. 

D. De 12 a 15 minutos após o início da terapia. 

E. De 15 a 18 minutos após o início da terapia. 

 

32 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que 

está indicado na figura abaixo. 

 
 

A. Pontos a serem estimulados por eletroacupuntura 

para tendinite de antebraço. 

B. Pontos a serem estimulados por eletroacupuntura 

para síndrome do túnel do carpo. 

C. Pontos a serem estimulados por termoterapia para 

tendinite de cotovelo. 

D. Pontos a serem estimulados por massagem de 

pressão negativa para lesão de antebraço. 

E. Pontos a serem estimulados por eletroacupuntura 

para lesão músculo palmar longo. 

 

33 – Não está no protocolo de tratamento fisioterapêutico do 

paciente com artroplastia total de joelho, no primeiro dia do 

pós-cirúrgico: 

 

A. Crioterapia por trinta minutos, a cada duas horas. 

B. Exercícios isométricos. 

C. Dorsi e plantiflexão do tornozelo, ativo e 

resistido. 

D. Báscula de pelve. 

E. Exercícios ativos de flexão/extensão do joelho 

operado.  

 

34 – No protocolo de reabilitação da artroplastia do ombro, a 

imagem abaixo representa: 

  
 

A. Mobilização ativa do ombro, devendo ser realizada na 

fase 1 do protocolo. 

B. Mobilização passiva do ombro, devendo ser realizada 

na fase 2 do protocolo. 

C. Mobilização passiva do ombro, devendo ser realizada 

na fase 1 do protocolo. 

D. Mobilização ativa do ombro, devendo ser realizada na 

fase 2 do protocolo. 

E. Fortalecimento muscular, devendo ser realizado na 

fase 3 do protocolo. 

 

35 – Correspondem à primeira fase do protocolo de reabilitação 

da ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior as seguintes 

condutas, exceto: 

 

A. Repouso com elevação do membro. 

B. Crioterapia. 

C. Mobilização passiva em cadeia cinética aberta. 

D. Marcha sem carga, mas com apoio. 

E. Alongamentos dos isquitibiais.  

 

36 – A prática de exercícios fisioterapêuticos é contraindicada 

para gestantes que apresentam os seguintes sintomas, exceto: 

 

A. Sangramento vaginal. 

B. Ruptura de membranas. 

C. Doença cardíaca materna. 

D. Diástase dos retos. 

E. Retardo do crescimento intrauterino. 
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37 – São mudanças mecânicas ocorridas durante a gravidez as 

que se apresentam nos seguintes itens: 

 

I. O centro de gravidade desloca-se para baixo e 

para frente, devido ao alargamento do útero. 

II. A lordose cervical é aumentada na coluna cervical 

superior. 

III. A cabeça desenvolve um posicionamento 

anteriorizado. 

IV. Os joelhos tornam-se hiperestendidos. 

V. A lordose lombar diminui, como compensação à 

mudança no centro de gravidade. 

 

A. I, II e V. 

B. II, III e V. 

C. I, II, e IV. 

D. II, III e IV. 

E. III, IV e V. 

 

38 – Sobre as patologias induzidas pela gestação, analise os 

itens a seguir e marque a alternativa que apresenta a correlação 

adequada. 

 

a. Diástase dos retos 

b. Lombalgia postural 

c. Dor lombar sacro-ilíaca 

 

I. Pode progredir para herniação das vísceras 

abdominais. 

II. Dor localizada na pelve posterior, podendo 

irradiar-se para a coxa posterior ou joelho. 

III. Dor decorrente da má postura da gestante. 

IV. Dor ameniza com a mudança de posição e piora 

com a fadiga muscular. 

V. Decorrente de alterações biomecânicas da 

gravidez e alterações no tecido conectivo 

provocadas pelos hormônios. 

 

A sequência correta é:  

 

A. I-a / II-c / III-b / IV-b / V-a 

B. I-a / II-b / III-c / IV-b / V-a 

C. I-b / II-c / III-a / IV-a / V-b 

D. I-c / II-a / III-b / IV-b / V-c 

E. I-a / II-c / III-b / IV-c / V-c 

 

39 – Não se inclui dentre os objetivos do tratamento 

conservador da instabilidade patelofemoral: 

 

A. Diminuição do edema. 

B. Reparação da rotura do menisco. 

C. Contenção da rótula. 

D. Alongamento das estruturas encurtadas. 

E. Fortalecimento dos músculos estabilizadores da 

articulação patelofemoral. 

 

 

40 – Na artrite reumatoide, a massoterapia não é indicada: 

 

A. Para redução da dor. 

B. Para aumentar a circulação. 

C. Para manter a tonicidade da musculatura. 

D. Para estimular a função glandular. 

E. Para reduzir a inflamação, na presença desta. 

 

 


