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ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA

FISIOTERAPEUTA
Código da Prova

S16 W
TARDE

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CORA CORALINA PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova


Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
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Conhecimentos Gerais-Língua
Portuguesa
BRASIL NO PROJETO EHT
A primeira imagem de um buraco negro está circulando
pelo mundo já faz uma semana. Esse feito só foi possível a
partir de uma combinação de sinais capturados por oito
radiotelescópios e montada com a ajuda de um "telescópio
virtual" criado por algoritmos. Mais de 200 cientistas de
diferentes nacionalidades, que participaram do avanço
científico, fazem parte do projeto Event Horizont
Telescope (EHT).
Entre eles, está o nome da brasileira Lia Medeiros, de
28 anos, que se mudou na infância para os Estados Unidos,
onde acaba de defender sua tese de doutorado (conhecida
lá fora como PhD) pela Universidade do Arizona. Filha de
um professor de Aeronáutica da Universidade de São Paulo
(USP), afirmou, em entrevista ao G1, que cresceu perto de
pesquisas científicas. Ela também precisou usar inglês e
português nos vários lugares em que morou e, por isso, viu
na matemática uma linguagem que não mudava.
Especializada em testar as teorias da física nas
condições extremas do espaço, Lia encontrou no EHT o
projeto ideal para o seu trabalho. Ela atuou tanto na
equipe que realizou as simulações teóricas quanto em um
dos quatro times do grupo de imagens. Os pesquisadores
usaram diferentes algoritmos para ter os pedaços da
imagem do buraco negro captados pelos sinais dos
radiotelescópios e preencher os espaços vazios para
completar a "fotografia".
O feito de Lia recebeu destaque no site da Universidade
do Arizona, que listou o trabalho no projeto de mais de 20
estudantes da instituição, começando pela brasileira.
Segundo a pesquisadora, embora os resultados do projeto
EHT tenham sido obtidos graças ao trabalho de mais de
tantas pessoas, o foco que as mulheres participantes do
projeto receberam é positivo para mudar o estereótipo de
quem pode e deve ser cientista.

IBADE

No ensino médio, estudei física, cálculo e astronomia
ao mesmo tempo e, finalmente, entendi o real significado
da matemática. Fiquei maravilhada e atônita que nós,
seres humanos, conseguimos criar uma linguagem, a
matemática, que não é só capaz de descrever o universo,
mas pode inclusive ser usada para fazer previsões.
Fiquei especialmente maravilhada pelos buracos
negros e a teoria da relatividade geral. Decidi então que
queria entender os buracos negros, que precisava
entender os buracos negros. Lembro que perguntei a um
professor qual curso eu precisava estudar na faculdade
para trabalhar com buracos negros. Ele disse que
provavelmente daria certo com física ou astronomia. Então
eu fiz as duas.
E como você se envolveu com o projeto do EHT?
Meus interesses de pesquisa estão focados no uso de
objetos e fenômenos astronômicos para testar os
fundamentos das teorias da física. Eu vejo a astronomia
como um laboratório onde podemos testar teorias nos
cenários mais extremos que você possa imaginar. O EHT
era o projeto perfeito para isso, porque as observações
dele sondam a física gravitacional no regime dos campos
de força em maneiras que ainda não tinham sido feitas
antes. (...)
Tenho dedicado uma porcentagem significativa do meu
tempo, durante meus estudos, em tentar expandir a
representação das mulheres na ciência, especificamente
focando em dar às meninas jovens exemplos positivos nos
modelos femininos na STEM [sigla em inglês para ciências,
tecnologia, engenharia e matemática]. Por exemplo,
frequentemente visito escolas de ensino médio e outros
locais para dar palestras públicas.
Na minha opinião, reconhecer que muitas mulheres
estão envolvidas nesse resultado pode ser muito benéfico
para mudar o estereótipo de quem pode e deve ser
cientista. É importante que garotas e jovens mulheres
saibam que essa é uma opção para elas, e que não estarão
sozinhas se optarem por uma carreira científica.
https://gazetaweb.globo.com

Como você se envolveu com
especificamente, com a astronomia?

ciência

e,

mais

Meu pai é professor universitário e cresci perto da
pesquisa científica. Decidi que queria fazer um PhD desde
cedo, mesmo antes de saber o que queria estudar. Mudei
muito durante a minha vida e troquei de línguas entre
português e inglês três vezes até os 10 anos. Quando era
criança, percebi que, mesmo que a leitura e a escrita
fossem completamente diferentes em países diferentes, a
matemática era sempre a mesma. Ela parecia ser uma
verdade mais profunda, como se fosse de alguma forma
mais universal que as outras matérias. Mergulhei na
matemática e amei.
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Questão 1

Questão 4

Em “Ele disse que provavelmente daria certo com Física ou
Astronomia.”, o QUE tem o mesmo valor gramatical em:

Em “Os participantes do projeto EHT morriam de medo de
que ele não fosse bem-sucedido.”, a figura de linguagem
presente é:

(A) A cientista espera que mais mulheres concorram a esse
posto.
(B) O empresário entregou o prêmio que lhe deram
equivocadamente.
(C) Que maravilha a descoberta do buraco negro previsto
por Einstein!
(D) Os premiados tiveram que sair rápido, devido ao
assédio dos jornalistas.
(E) Quase que o Brasil perde a chance de participar desse
grandioso evento.

Questão 2
No trecho (§ 2 da entrevista) “...a matemática, QUE não é
só capaz de DESCREVER o universo, MAS pode inclusive ser
usada para fazer PREVISÕES.”, considerando-se as palavras
destacadas, pode-se afirmar que:
I. QUE é um pronome relativo com função predicativa.
II. a conjunção, MAS, nesse caso, possui valor semântico
de adição.
III. DESCREVER é um verbo transitivo direto.
IV. INCLUSIVE pertence à classe gramatical dos advérbios.
V. a palavra CIDADÃO faz o seu plural como a forma
PREVISÕES.
Estão corretas apenas:
(A) I, III e V.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e V.
(D) II, IV e V.
(E) I, III e IV.

(A) metáfora.
(B) perífrase.
(C) eufemismo.
(D) sinestesia.
(E) hipérbole.

Questão 5
Todas as alternativas abaixo apresentam a concordância
verbal de acordo com a norma culta da língua, EXCETO em:
(A) Fomos nós quem avisou ao diretor o horário do evento.
(B) Os Estados Unidos valorizam, em seu país, o estudo
científico.
(C) Do lado de fora do espetáculo ouvia-se os aplausos da
multidão.
(D) Um ou outro cientista ganhará o prêmio tão esperado.
(E) Mais de um pesquisador representou o Brasil naquele
acontecimento.

Questão 6
A ideia principal do texto lido é:
(A) marcar a importância da representação da mulher na
carreira científica.
(B) identificar a matemática como principal instrumento de
descrição e previsão.
(C) mostrar que o interesse pela Física e Astronomia são
fundamentais para o projeto.
(D) apresentar a cientista brasileira e sua importante
atuação no projeto EHT.
(E) descrever o entusiasmo de Lia Medeiros pela teoria da
relatividade geral.

Questão 3
No § 4, em “...embora os resultados do projeto EHT
tenham sido obtidos graças ao trabalho de tantas pessoas,
o foco que as mulheres participantes do projeto
receberam é positivo...”, o termo EMBORA tem o valor
semântico de:
(A) conclusão.
(B) explicação.
(C) concessão.
(D) condição.
(E) comparação.
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Questão 7
Quanto ao sentido da linguagem predominante no texto,
todas as alternativas se apresentam corretas, EXCETO em:
(A) denotativo.
(B) conotativo.
(C) referencial.
(D) literal.
(E) objetivo.
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Questão 8
Em “...e que elas não estarão sozinhas se optarem por uma
carreira científica.”, o termo SE introduz uma oração
subordinada de valor adverbial:

IBADE

Conhecimentos Gerais-Legislação e Ética
na Administração Pública
Questão 11

(A) final.
(B) causal.
(C) proporcional.
(D) condicional.
(E) temporal.

“Toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o
que quase sempre conduz à desordem nas relações
humanas”. Essa premissa traduz, segundo o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), um(a):

Questão 9

(A) infração política.
(B) princípio da Comissão de Ética.
(C) vedação ao servidor público.
(D) regra deontológica.
(E) dever fundamental do servidor público.

Com relação à pontuação, segundo a norma culta, todas as
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO em:
(A) Havia cientistas americanos, japoneses, ingleses e
franceses envolvidos naquele projeto.
(B) Todos ficaram muito felizes com os resultados do
evento; a família dela, muito mais.
(C) Lia Medeiros, o povo brasileiro ficou muito orgulhoso
de você.
(D) Logo pela manhã, a notícia do buraco negro já se
espalhava por toda sociedade científica.
(E) Muitos cientistas estrangeiros que participaram do
projeto, não compareceram à festa.

Questão 10
Em “Fiquei ESPECIALMENTE maravilhada pelos buracos
negros.”, a palavra destacada foi formada pelo mesmo
processo que:
(A) estudante.
(B) ambidestro.
(C) malmequer.
(D) incapacidade.
(E) encadernar.

Questão 12
“Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público”. A
citada conduta representa, de acordo com a Lei nº
8.429/92, ato de improbidade administrativa que:
(A) causa prejuízo ao erário.
(B) importa enriquecimento ilícito.
(C) atenta contra os princípios da administração.
(D) decorre de concessão ou aplicação indevida de
benefício financeiro ou tributário.
(E) equivale a crime federal.

Questão 13
O nepotismo na nomeação de funcionários em órgãos
públicos é prática ilícita, tema já pacificado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode-se dizer
que a proibição de tal prática decorre diretamente dos
princípios contidos no art. 37, caput, da CF/1988,
particularmente dos princípios do(a):
(A) lesividade, impessoalidade e moralidade.
(B) igualdade, contraditório e economicidade.
(C) impessoalidade, eficiência e moralidade.
(D) legalidade, non bis in idem e eficiência.
(E) igualdade, publicidade e legalidade.

Fisioterapeuta
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Questão 14
Conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público do
Município de Jaru, ao ato de investidura em cargo público
dá-se o nome de:
(A) exoneração.
(B) posse.
(C) exercício.
(D) remoção.
(E) reengajamento.

Questão 15

IBADE

Conhecimentos Gerais-Noções de
Informática
Questão 16
Qual o valor de uma célula em uma planilha Excel que
contem a fórmula =(PAR(35))/2
(A) 35.
(B) 18.
(C) 7.
(D) 17,5.
(E) 37.

Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011), garantir o direito de acesso à informação,
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão, é:

Questão 17

(A) dever do Estado.
(B) proibido ao Estado, em face do necessário sigilo das
informações.
(C) permitido ao Estado, porém a regra é o sigilo da
informação reservada, por 15 anos.
(D) permitido ao Estado, porém a regra é o sigilo da
informação secreta, por 05 anos.
(E) uma questão importante apenas no plano
internacional, não cabendo ao Estado qualquer ação.

(A) Tachado.
(B) Subscrito.
(C) Itálico.
(D) Sobrescrito.
(E) Negrito.

Numa edição em Word, se quisermos nos referir a um 50
elemento, na forma numérica, como utilizada nesta
questão, podemos digitar o número 50, selecionar o zero e
formatá-lo para:

Questão 18
A um equipamento composto de diversos discos rígidos,
administrado por um software próprio, que armazena
dados para um ou mais servidores chamamos:
(A) Disk Array.
(B) Sata Disk.
(C) SSD Disk.
(D) Disk Storage.
(E) Disk Sort.

Questão 19
O item da Barra de Ferramentas do MS Word em que
existe a possibilidade de traduzir um texto selecionado
para outro idioma é:
(A) Início.
(B) Layout da Página.
(C) Referências.
(D) Revisão.
(E) Exibição.

Fisioterapeuta
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Questão 20
Existem vários sistemas operacionais baseados na
plataforma Unix. Aquele que não se baseia nesta
plataforma é:
(A) Solaris.
(B) HP-UX.
(C) Linux.
(D) Redhat.
(E) Android.

IBADE

Conhecimentos EspecíficosConhecimentos Básicos de Saúde Pública
Questão 21
De acordo com a Lei nº 8080/1990, um dos objetivos do
Sistema Único de Saúde - SUS é:
(A) preservar a autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
(B) identificar e divulgar os fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
(C) administrar os recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde.
(D) elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde.
(E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.

Questão 22
O “Pacto pela Vida” é constituído por um conjunto de
compromissos sanitários, expressos em objetivos de
processos e resultados e derivados da análise da situação
de saúde do País e das prioridades definidas pelos
governos federal, estaduais e municipais. De acordo com a
Portaria MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, uma das
prioridades do “PACTO PELA VIDA” e seus objetivos para
2006 foi:
(A) reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doenças infecciosas e parasitárias.
(B) fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças reemergentes e epidemias.
(C) contribuir para a redução da mortalidade por HIV/AIDS
e câncer de próstata.
(D) implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência Física, buscando a reabilitação
e inserção na comunidade promovendo o autocuidado.
(E) consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família
como modelo de atenção básica à saúde e como centro
ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

Fisioterapeuta
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IBADE

Questão 23

Questão 25

O Decreto nº 1.651/1995 regulamenta o Sistema Nacional
de Auditoria (SNA) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). A respeito do SNA, pode-se dizer que este sistema:

De acordo com as definições contidas na Portaria MS nº
1.010/2012, a Central de Regulação das Urgências é
considerada o(a):

(A) é organizado, junto à direção do SUS, em todos os
níveis de governo.
(B) exercerá auditoria da regularidade dos procedimentos
praticados por pessoas naturais e jurídicas mediante
observação in loco.
(C) verificará, por intermédio dos órgãos que o integram,
no plano federal, os sistemas municipais de saúde e os
consórcios intermunicipais de saúde.
(D) possui uma Comissão Corregedora Bipartite que deve
velar pelo funcionamento harmônico e ordenado do
SNA.
(E) compreende os órgãos que forem instituídos em cada
nível de governo, sob a supervisão dos gestores
estaduais e vereadores de cada município.

(A) infraestrutura que garante tempo resposta de
qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do
componente SAMU 192 regional ou sediado em
Município de grande extensão territorial e/ou baixa
densidade demográfica, com a configuração mínima
necessária para abrigo, alimentação, conforto das
equipes e estacionamento da(s) ambulância(s).
(B) componente assistencial móvel da Rede de Atenção às
Urgências que tem como objetivo chegar
precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à
sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras).
(C) estrutura física constituída por profissionais (médicos,
telefonistas auxiliares de regulação médica e rádiooperadores) capacitados em regulação dos chamados
telefônicos que demandam orientação e/ou
atendimento de urgência, por meio de uma
classificação e priorização das necessidades de
assistência em urgência, além de ordenar o fluxo
efetivo das referências e contrarreferências dentro de
uma Rede de Atenção.
(D) profissionais médicos que, com base nas informações
colhidas dos usuários, quando estes acionam a central
de regulação, são os responsáveis pelo gerenciamento,
definição e operacionalização dos meios disponíveis e
necessários para responder a tais solicitações.
(E) profissional enfermeiro e técnico ou auxiliar de
enfermagem, responsável pelas atividades de
enfermagem que regulam o atendimento quando
solicitado.

Questão 24
Conforme a Lei nº 8142/1990, julgue as afirmações a
seguir:
I. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta.
II. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada
esfera de governo, com as instâncias colegiadas
Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
III. O Conselho de Saúde, em caráter provisório e
deliberativo, é órgão colegiado composto por
representantes do governo e prestadores de serviço
em empresas e hospitais privados.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências será paritária em relação ao conjunto
dos demais segmentos.
Das afirmações acima, estão corretas, apenas:
(A) I, II e III.
(B) III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) II, III e IV.
(E) II e IV.
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Questão 26

Questão 27

A Lei nº 9.782/1999, define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências. De acordo com esta lei,
fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao
Ministério da Saúde. Em relação a ANVISA a lei afirma que
esta agência:

A Lei n. º 9.961/2000, cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS e dá outras providências. Em relação a
estrutura organizacional da ANS, julgue as afirmações a
seguir:

(A) será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo
contar, também, com um Juiz, um Fiscal e um
Procurador.
(B) contará,
ainda,
com
um
Conselho
Deliberativo, que deverá ter, no mínimo,
representantes dos Municípios, dos produtores, dos
comerciantes e da comunidade científica.
(C) poderá ter dirigentes vinculados a outra atividade
profissional, empresarial, sindical ou de direção
político-partidária.
(D) poderá delegar as atividades de vigilância
epidemiológica e de controle de vetores relativas a
portos, aeroportos e fronteiras, para os gestores
municipais mediante execução pelas suas respectivas
unidades básicas de saúde.
(E) tem competência para fomentar e realizar estudos e
pesquisas no âmbito de suas atribuições.

I. A gestão da ANS será exercida pela Diretoria colegiada,
composta por até 7 Diretores, sendo um deles o seu
Diretor-Presidente.
II. O Diretor-Presidente da ANS será designado pelo
Presidente da República, dentre os membros da
Diretoria Colegiada, e investido na função por três
anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida
uma única recondução por três anos.
III. Os Diretores indicados e nomeados pelo Presidente da
República após aprovação prévia pela Câmara
Legislativa.
IV. A ANS será dirigida por uma Diretoria Colegiada,
devendo contar, também, com um Procurador e um
Corregedor, além de unidades especializadas
incumbidas de diferentes funções, de acordo com o
regimento interno.
Das afirmações acima, está (estão) correta(s), apenas:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II.
(D) III.
(E) II e III.

Questão 28
A Política Nacional de Medicamentos teve elaboração que
envolveu ampla discussão e coleta de sugestões, sob a
coordenação da Secretaria de Políticas de Saúde do
Ministério. Foi aprovada pela Comissão Intergestores e
pelo Conselho Nacional de Saúde. Sobre essa Política, “o
seu propósito precípuo é o de garantir a necessária
segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles
considerados essenciais”. Esta redação se refere à(ao):
(A) Decreto 7508 de 28 de Junho de 2011.
(B) Portaria MS nº 703, de 23 de abril de 2019.
(C) Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990.
(D) Portaria MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998.
(E) Portaria MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2018.
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Questão 29

Questão 31

A Portaria MS nº 1.820/2009, vem trazendo as disposições
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos
termos da legislação vigente. De acordo com a referida
portaria, toda pessoa tem o direito a:

De acordo com a Norma Operacional de Assistência a
Saúde / NOAS-SUS 01/2001, no que diz respeito à
assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser
elaborado na perspectiva de garantir por exemplo a
definição dos seguintes conceitos-chaves para a
organização da assistência no âmbito estadual, que
deverão ser observados no Plano Diretor de
Regionalização. Um desses conceitos é o de Município
polo, considerado:

(A) serviços preferencialmente na atenção terciária
integrados por hospitais especializados, ou similares
mais próximos de sua casa.
(B) atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por
equipe multiprofissional capacitada e com condições
adequadas de atendimento.
(C) a visita diária não inferior a uma hora,
preferencialmente aberta em todas as unidades de
internação, ressalvadas as situações técnicas não
indicadas.
(D) o recebimento de visita, quando internado, de outros
profissionais de saúde que não pertençam àquela
unidade hospitalar sendo proibido apenas a esse
profissional o acesso ao prontuário.
(E) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações
pessoais enquanto viva, sendo disponível apenas após
a morte.

Questão 30
A Política Nacional de Informação e Informática em Saúde
(PNIIS), que norteia as ações de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) de todo o sistema de saúde brasileiro,
tem como esfera de intervenção tanto a consciência
subjetiva do cidadão e o exercício do controle social,
quanto o atendimento às complexas estratégias de decisão
do gestor público de saúde, de desenvolvimento
tecnocientífico e de articulação da saúde com as demais
políticas sociais e econômicas do país. Dentre os princípios
da PNIIS, temos o(a):

(A) município existente em um módulo assistencial que
apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos
serviços de que trata o Item 7 - Capítulo I,
correspondente ao primeiro nível de referência
intermunicipal.
(B) base territorial mínima a ser submetida à aprovação do
Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite
para qualificação na assistência à saúde, que deve ser a
menor base territorial de planejamento regionalizado
de cada Unidade da Federação acima do módulo
assistencial.
(C) município que, de acordo com a definição da estratégia
de regionalização de cada estado, apresente papel de
referência para outros municípios, em qualquer nível
de atenção.
(D) base territorial de planejamento da atenção à saúde,
não necessariamente coincidente com a divisão
administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria
de Estado da Saúde, contendo todos os especializados
de nível terciário de atendimento.
(E) município de referência para encaminhamento com
relação aos tratamentos de reabilitação e reinserção na
comunidade.

(A) acesso gratuito à informação em saúde como direito de
todo indivíduo.
(B) informação em saúde destina-se prioritariamente ao
gestor da saúde para tomada de decisão.
(C) centralização dos processos de produção e
disseminação da informação em saúde para atender às
necessidades de compartilhamento.
(D) informação pessoal de todos os indivíduos disponível
para acesso de qualquer cidadão que assim desejar.
(E) democratização da informação em saúde como um
direito das instâncias pública e privada e filantrópicas
de saúde.

Fisioterapeuta
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Questão 32

Questão 34

Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB), segundo a
Portaria MS nº 2.436/2017:

A respeito da Portaria MS nº 1.010/2012, que redefine as
diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação
das Urgências, componente da Rede de Atenção às
Urgências, julgue as afirmações a seguir:

(A) garantir fontes de recursos federais para compor o
financiamento da Atenção Básica.
(B) pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias,
diretrizes e normas para a implantação e
implementação da Política Nacional de Atenção Básica
vigente nos Estados e Distrito Federal.
(C) ser corresponsável pelo monitoramento das ações de
Atenção Básica nos municípios.
(D) contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários
do SUS principalmente por intermédio da ampliação da
clínica, auxiliando no aumento da capacidade de
análise e de intervenção sobre problemas e
necessidades de saúde, tanto em termos clínicos
quanto sanitários.
(E) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da
Política Nacional de Atenção Básica.

Questão 33
Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada
em uma região onde vem ocorrendo um surto de cólera,
um cliente é atendido pelo profissional enfermeiro na
triagem da unidade apresentando sintomas claramente
relacionados à doença cólera, tais como irritabilidade,
letargia, olhos encovados, boca seca, sede excessiva, pele
seca e enrugada, pouca ou nenhuma produção de urina,
pressão arterial baixa, entre outros. Ao atender esse
paciente e encaminhá-lo para o atendimento médico, o
profissional deverá seguir as orientações da Portaria MS nº
204/2016 para notificação compulsória, que orienta a
periodicidade de notificação e para quais órgãos devem
ser notificados a doença. No caso apresentado, a conduta
do enfermeiro, de acordo com a portaria em relação à
periodicidade, será de realizar uma notificação:
(A) imediata (até 24 horas) para o Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual de Saúde.
(B) semanal para o Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
(C) mensal para Ministério da Saúde e Secretaria Municipal
de Saúde.
(D) imediata (até 24 horas) para o Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde.
(E) imediata (até 48 horas) para Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde.

Fisioterapeuta

I. Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre: tripulada
por no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um
condutor de veículo de urgência e um técnico ou
auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.
II. A motolância é conduzida por um profissional de nível
técnico ou superior em enfermagem com treinamento
para condução de motolância.
III. A regionalização é pré-requisito para análise do
componente SAMU 192 do Plano de Ação Regional.
IV. O número geral de ocorrências atendidas no período é
um dos indicadores do SAMU 192.
Das afirmações acima mencionadas, estão corretas:
(A) I, II e IV apenas.
(B) I, II e III apenas.
(C) II, III e IV apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) II e III apenas.

Questão 35
De acordo com a Norma Operacional Básica de 1996 (NOB96), julgue as afirmações a seguir:
I. A atenção à saúde compreende três grandes campos, a
saber: o da assistência, o das intervenções ambientais e
o das políticas externas ao setor saúde.
II. A presente NOB tem por finalidade primordial
promover e consolidar o pleno exercício, por parte do
poder público municipal e do Distrito Federal, da
função de gestor da atenção à saúde dos seus
munícipes.
III. Esta NOB redefine os papéis de cada esfera de governo
e, em especial, no tocante à direção única.
IV. Nos três campos, da assistência, intervenções
ambientais e políticas externas ao setor de saúde,
enquadram-se, então, todo o espectro de ações
compreendidas nos chamados níveis de atenção à
saúde.
Das afirmações acima, estão corretas:
(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.
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Conhecimentos EspecíficosConhecimentos na Área de Formação
Questão 36
A hérnia discal apresenta alta incidência na região lombar,
que podem estar relacionadas com alterações nos discos
intervertebrais entre as vértebras L4/L5 ou L5/S1. Os
discos intervertebrais, presentes entre os corpos
vertebrais, são exemplos de articulação do tipo:
(A) gonfose.
(B) sindesmose.
(C) sínfese.
(D) sincondrose.
(E) condilar.

Questão 37
Um paciente que apresenta síndrome do impacto do
ombro e deseja realizar um tratamento conservador, ao
passar pela avaliação fisioterapêutica, deve dentre outros
parâmetros, testar os músculos do manguito rotador, que
compreendem os músculos:
(A) deltoide, supraespinhal, infraespinhal e redondo maior.
(B) supresespinhal, subescapular, bíceps e redondo menor.
(C) subescapular, redondo maior, supraespinhal e
infraespinhal.
(D) infraespinhal, redondo menor, supraespinhal e deltóide
(E) subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo
menor.

Questão 38
O fisioterapeuta elegeu como um dos recursos de
tratamento de um paciente com síndrome do ombro
doloroso, os exercícios de Codman, sendo estes realizados
principalmente para:
(A) controle da inflamação.
(B) equilibrar os músculos romboide e serrátil anterior.
(C) correção postural.
(D) retomar movimentos de abdução do plano escapular.
(E) aumento do movimento articular.

Fisioterapeuta
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Questão 39

Questão 41

O nível de amputação seja dos membros superiores ou
inferiores, apresenta significativa importância no resultado
do tratamento fisioterapêutico. Em geral, a prótese
canadense é utilizada em amputações de desarticulação
de:

Um recurso muito utilizado na prática fisioterapêutica é o
ultrassom terapêutico, que tem a capacidade de produzir
efeitos fisiológicos térmicos e não térmicos. Com relação
ao parâmetro de frequência, qual seria a mais indicada
para o tratamento de tecidos mais profundos?

(A) quadril.
(B) ombro.
(C) punho.
(D) transradial.
(E) transumeral.

(A) 1 MHz.
(B) 2 MHz.
(C) 3 MHz.
(D) 5 MHz.
(E) 10 MHz.

Questão 40

Questão 42

O Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia,
Resolução 424, de 8 de julho de 2013, no que diz respeito
ao relacionamento com o paciente, afirma que “o
fisioterapeuta deve:

O teste ortopédico realizado pelo Fisioterapeuta, onde o
paciente se encontra em decúbito dorsal, com seu joelho a
ser testado com 20° a 30° de flexão e o terapeuta coloca
uma das mãos na região da tíbia e a outra na região da
coxa, realizando o movimento de puxar a tíbia
anteriormente, para verificar a integridade do ligamento
cruzado anterior, é conhecido por:

(A) oferecer assistência ao seu paciente, e orientando,
mesmo que de maneira generalizada, quanto à dietas,
transtornos comportamentais e uso de medicamentos
homeopáticos, para a aceleração do processo de
recuperação”.
(B) proporcionar um diagnóstico clínico baseado na
avaliação terapêutica e exames complementares, com
respaldo para traçar condutas de tratamentos com a
finalidade de minimizar as enfermidades”.
(C) se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico
fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de
tratamento e conceder alta para o paciente, ou,
quando julgar necessário, encaminhar o mesmo a outro
profissional”.
(D) ponderar sobre a entrega de prontuários para
conhecidos e familiares, e caso haja necessidade pode
entregar para que os mesmos obtenham informações
sobre todos os dados do paciente”.
(E) incluir à atribuição do diagnóstico clínico ao médico,
permitindo que esse possa traçar condutas
fisioterapêuticas dependendo do tipo de tratamento a
ser realizado, uma vez que apenas com o diagnóstico
clínico é possível alcançar objetivos específicos”.

Fisioterapeuta

(A) McMurray.
(B) Lachman.
(C) Compressão de Apley.
(D) Millgran.
(E) Jobe.

Questão 43
De acordo com o Decreto Lei 938, de 13 de outubro de
1969, que provê sobre a profissão do Fisioterapeuta,
decreta que no que concerne à suas atribuições, “é
atividade privativa do fisioterapeuta:
(A) executar métodos e técnicas fisioterápicos com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade física do paciente”.
(B) realizar somente métodos e técnicas recreacionais com
a finalidade de restaurar as capacidades físicas dos
pacientes”.
(C) dirigir serviços e estabelecimentos públicos, tais como
hospitais e maternidades, com a finalidade de criar
métodos inovadores para o tratamento de diversos
distúrbios”.
(D) supervisionar estágios em qualquer área da saúde,
desde que ocorra de maneira interdisciplinar atuando
na formação básica desse discente”.
(E) intermediar ações de atenção básica à saúde, somente
quando conseguir indicação médica, executando o que
foi prescrito por ele para o cuidado integral do
paciente”.
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Questão 44

Questão 48

Um paciente, com diagnóstico de síndrome do túnel
cubital, queixa-se de parestesia do 4º e 5º dedos da mão,
associada à dor na face interna do antebraço e cotovelo,
que condiz com a provável alteração do nervo:

A marcha é o movimento humano mais comum e seu ciclo
da marcha faz parte de uma sincronia de eventos. Quanto
aos aspectos biomecânicos da marcha, é correto afirmar
que:

(A) mediano.
(B) radial.
(C) ulnar.
(D) cutâneo lateral do braço.
(E) músculocutaneo.

(A) envolve apenas os membros inferiores, que transmite
tensões cíclicas ao osso.
(B) a fase de propulsão não faz parte desse evento.
(C) cadência é o espaço compreendido entre o contato
inicial de um pé no solo até o pé contralateral.
(D) a fase de apoio corresponde à 60% do ciclo da marcha.
(E) a fase de balanço abrange a fase de contato inicial.

Questão 45
Para a prescrição de um adequado programa de exercícios
terapêuticos, o fisioterapeuta deve levar em consideração
diversos fatores, dentre eles os tipos diferenciados de
contração muscular. Quando a potência é maior que a
resistência e a fibra muscular sofre diminuição do seu
tamanho, trata-se de uma contração muscular do tipo:
(A) Isocinética.
(B) isométrica.
(C) isotônica concêntrica.
(D) isotônica excêntrica.
(E) Isoestática.

Questão 49
Trata-se de uma deformidade da coluna vertebral
complexa nos três planos do corpo, caracterizada pelo
desvio lateral anormal no plano frontal:
(A) osteoporose.
(B) hiperlodose.
(C) hipercifose.
(D) escoliose.
(E) espondilite anquilosante.

Questão 50
Questão 46
O teste muscular manual é extremamente utilizado pelos
fisioterapeutas, devido sua praticidade, confiabilidade
satisfatória. Segundo os critérios do Medical Research
Council (MRC), um paciente que é capaz de realizar, em
decúbito lateral, sem resistência do fisioterapeuta,
entretanto contra a gravidade, o movimento de adução da
perna que está posicionada em baixo, obtém o score de
força muscular grau:
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

Questão 47
Determinadas lesões podem alterar o padrão da marcha.
Geralmente os pacientes que apresentam o tipo de
marcha ceifante foram acometidos por:
(A) parkinson.
(B) distrofia de duchenne.
(C) atrofia muscular espinhal.
(D) acidente vascular encefálico.
(E) esclerose lateral amiotrófica.

Fisioterapeuta

O uso da eletroterapia, em especial com a utilização de um
campo elétrico produzido por uma corrente unidirecional,
possibilita a introdução de radicais químicos nos tecidos
cutâneos. Essa modalidade de aplicação pode ser realizada
por meio da técnica eletroterapêutica de:
(A) fonoforese.
(B) Iontoforese.
(C) diapedese.
(D) transferese.
(E) fonoforese elétrica.

Questão 51
Dependendo do tipo de lesão, o fisioterapeuta pode optar
pela realização de exercícios produzidos por uma força
externa, sem contração muscular voluntária do paciente
produzindo o movimento articular, que se relaciona à
movimentos:
(A) passivos.
(B) ativos.
(C) ativo-assistidos.
(D) livres.
(E) livre-resitidos.
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Questão 52

Questão 54

A técnica de “contrair-relaxar” é comumente utilizada
durante os tratamentos fisioterapêuticos devido ao seu
potencial aumento da elasticidade da musculatura, que é
caracterizada por:

Um paciente diagnosticado com Doença de Parkinson, irá
iniciar um tratamento fisioterapêutico. De acordo com seu
diagnóstico, é provável que este paciente apresente,
principalmente:

(A) movimentos vigorosos e rítmicos de um segmento do
corpo por meio de movimentos pendulares
ininterruptos, ativando a resposta do reflexo miotático.
(B) contrações lentas, rítmicas e repetitivas, seguidos de
afastamento de origem e inserção, realizado de
maneira dinâmica, sensibilizando o fuso muscular.
(C) leve contração do músculo agonista contra resistência
manual, seguido de alongamento passivo durante o
relaxamento deste músculo.
(D) movimentos repetidos gerados pela musculatura
agonista que ocasionam tensões agressivas e de curta
duração na musculatura antagonista.
(E) alongamento passivo de uma determinada musculatura
até o início de sua extensão de movimento,
permanecer por um período que varia de 3 a 60
segundos e após retornar a posição inicial.

(A) rigidez, visão turva e anormalidades posturais.
(B) hipocinesia, tremor visível e constipação.
(C) anormalidades
posturais,
congelamento
hipermobilidade.
(D) festinação, tremor de repouso e perda de memória.
(E) tremor de repouso, bradicinesia e rigidez.

Questão 53
De acordo com a Portaria Ministerial (687/2006), a Política
Nacional de Promoção da Saúde apresenta como objetivo
geral:

e

Questão 55
A ausculta cardíaca é essencial para examinar os sons
gerados pelo ciclo cardíaco e seu respectivo significado.
Durante esse procedimento é importante saber que o
evento associado à segunda bulha cardíaca está
relacionado ao:
(A) fluxo de turbilhonamento do sangue dentro dos átrios.
(B) esvaziamento de sangue dentro dos ventrículos.
(C) fechamento das valvas semilunares.
(D) fechamento das valvas atrioventriculares.
(E) movimento de vibração nas cordas tendíneas.

Questão 56
(A) promover a equidade e a melhoria das condições e dos
modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde
individual e coletiva.
(B) desenvolver visão crítico, científica, ética e reflexiva,
tornando o profissional de saúde apto para
compreender o movimento humano.
(C) gerenciar eventos voltados especificamente para atuar
na prevenção de doenças e enfermidades, visando
qualidade de vida.
(D) atenção ao preparo técnico profissional, respeito pelo
paciente aliado aos princípios éticos, e os cuidados com
a postura profissional adequada.
(E) constante aprimoramento profissional para que amplie
a base de conhecimentos teóricos e práticos,
capacitando esse profissional para o planejamento
adequado das atividades de promoção à saúde.

O reflexo primitivo em que pode ser desencadeado por
queda súbita da cabeça da criança, amparada pela mão do
fisioterapeuta, onde observa-se extensão e abdução dos
membros superiores seguida por choro, que geralmente
desaparece aos seis meses, se refere ao reflexo de:
(A) preensão palmar.
(B) moro.
(C) busca.
(D) tônico cervical assimétrico.
(E) landau.

Questão 57
Com relação aos movimentos articulares, sabe-se que
estes ocorrerão em determinados planos e eixos. Ao
avaliar seu paciente em um movimento de flexão e
extensão do cotovelo, deve-se lembrar que este ocorre
respectivamente no plano e eixo:
(A) frontal e ântero-posterior.
(B) longitudinal e crânio-caudal.
(C) coronal e látero-lateral.
(D) transverso e ântero-posterior.
(E) sagital e látero-lateral.

Fisioterapeuta
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Questão 58
Os exercícios respiratórios são indicados para pacientes
colaborativos e comumente utilizados na prática clínica,
dentre eles a inspiração fracionada, com o objetivo de
melhorar o volume pulmonar, que consiste em realizar:
(A) inspirações bucais longas, seguidas de pausa (apneia)
visando atingir o volume pulmonar máximo, finalizando
com uma curta expiração nasal.
(B) inspirações nasais sucessivas e curtas, com uma pausa
(apneia) após cada inspiração curta, até atingir a
capacidade pulmonar total, e a seguir, uma expiração
bucal.
(C) inspiração profunda até a capacidade inspiratória
máxima, seguida de uma pausa inspiratória, e em
seguida, a expiração bucal.
(D) inspiração nasal única até atingir a capacidade
pulmonar máxima, seguida de expiração bucal curtas
até a eliminação do volume pulmonar residual.
(E) inspirações sucessivas gerando pressão positiva nas
vias aéreas associados à compressão do tórax no
momento da expiração.

Questão 59
Ao realizar a ausculta pulmonar de um paciente asmático,
o fisioterapeuta percebeu a presença de ruídos adventícios
musicais, mais agudos, encontrados especialmente na
expiração, similares à “assobios”, sendo mais provável que
essa descrição corresponda ao som de:
(A) roncos.
(B) estertores.
(C) sopro.
(D) sibilos.
(E) broncofonia.

Questão 60
Recursos como eletroestimulação, biofeedback, além de
exercícios específicos são muito utilizados para fortalecer
os músculos do assoalho pélvico, sendo recomendado
principalmente para o tratamento de:
(A) hipertensão arterial sistêmica.
(B) síndrome de Cushing.
(C) andropausa.
(D) incontinência urinária.
(E) obesidade.

Fisioterapeuta
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