PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

FISIOTERAPEUTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O amor e a razão
Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão.
Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e
um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro
rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará
de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse
o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.
“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à
razão e incompatível com ela;
II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o
discernimento;
IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 02
Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
“..., que não houvesse fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
“Ninguém teve a vontade febricitante, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
“Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar
oração subordinada adjetiva explicativa;
( )
“[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

( )
( )
( )

A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, C, E;
C) E, C, E, E;
D) C, E, C, C.
QUESTÃO 03
Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:
A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar
na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.
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QUESTÃO 04
Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:
I.

“O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.” Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia
ser escrita assim: “O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.”;
II. “Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa.” A
frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
III. “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...).” A frase deve ser reestruturada para: “Apesar de a Assessoria ter
informado em tempo, (...).”;
IV. “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição.” O problema aqui decorre
de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada
a frase é: “No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.”.
Estão corretas:
A) I, III e IV, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:
“Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _______ redige comunicações oficiais e _______. A sua finalidade básica
é comunicar com _______ e clareza. A _______ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou
técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _______ da língua.”
A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.

2 de 6

FISIOTERAPEUTA

PROCESSO SELETIVO 2019/01 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional.
QUESTÃO 07
Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde;
D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.
QUESTÃO 08
Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de
cada uma delas.
QUESTÃO 09
A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:
A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
QUESTÃO 10
A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:
A) Epidemiológica;
B) Sanitária;
C) Ambiental;
D) Da saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O pé constitui-se de sete ossos denominados de tarsos
dispostos em duas fileiras: retropé e mediopé. Podemos
afirmar que a fileira mediopé é composta pelos ossos:

QUESTÃO 15
As osteossíntese de fratura de úmero são empregadas,
com objetivo de promover estabilidade e permitir a
mobilização precoce, além de se obter bom
posicionamento dos fragmentos fraturados. Desta forma,
que recurso eletrotermofototerápico é contraindicado em
pacientes com osteossíntese de úmero?

A) Cuneiforme, Navicular e Cubóide;
B) Tálus, Navicular e Cubóide;
C) Talús, Calcâneo e Navicular;
D) Cuneiforme, Calcâneo e Cubóide.

A) TENS;
B) Laserterapia;
C) Micro-onda;
D) Infravermelho.

QUESTÃO 12
Os músculos do compartimento lateral da perna são
responsáveis pelo movimento de eversão do pé, no plano
frontal. Assinale a opção correta sobre os músculos
responsáveis por este movimento e respectiva inervação.

QUESTÃO 16
A via ascendente espinotalâmica anterior conduz
informações tato e pressão ao giro pós-central, localizado
no córtex cerebral. O trajeto medular e o lado do
comprometimento após hemisecção da medula espinhal é:

A) Tibial posterior e Flexor longo dos dedos; Nervo Fibular
Profundo;
B) Tibial anterior e fibular terceiro; Nervo Fibular
Superficial;
C) Fibular curto e longo; Nervo Fibular Superficial;
D) Extensor longo e curto dos dedos; Nervo Fibular
Profundo.

A) Direto e alteração da sensibilidade contralateral à lesão;
B) Cruzado e alteração da sensibilidade contralateral à
lesão;
C) Cruzado e alteração da sensibilidade homolateral à
lesão;
D) Direto e alteração da sensibilidade homolateral à lesão.

QUESTÃO 13
A Síndrome do desfiladeiro torácico caracteriza-se por uma
disfunção devido a compressão de estruturas
neurovasculares pela passagem no desfiladeiro torácico.
Os testes usados para o diagnóstico da síndrome do
desfiladeiro torácico são:

QUESTÃO 17
O Sistema Nervoso Periférico Autônomo se divide em
simpático e parassimpático. Eles se distinguem em relação
a localização anatômica e funções fisiológicas. Segundo a
função do sistema nervoso autônomo, relacione as duas
colunas a seguir:

A) Teste de Hawkins, Teste de Jobe, Teste de Speed e
Teste de Adson;
B) Teste de Adson, Teste de Halsted, Teste de
hiperabdução e Teste de Roos;
C) Teste de Phalen, Teste de Cozen, Teste de Thomas e
Teste de Jobe;
D) Teste de Roos, Teste de Watson, Teste de Dekleyn e
Teste de Strunsky.

Coluna I
I. Simpático;
II. Parassimpático.
Coluna II
( ) Aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial;
( ) Dilatar os brônquios;
( ) Contrair as pupilas;
( ) Estimula a atividade do esôfago e estômago;
( ) Relaxa a bexiga.

QUESTÃO 14
Um Fisioterapeuta indicou o uso da estimulação elétrica
transcultânea. Os parâmetros da corrente foram
determinados com uma frequência baixa, largura de pulso
alta e intensidade elevada. O efeito de analgesia desse
modo é por meio da liberação de opióides endógenos. É
correto afirmar que o TENS foi instituído na modalidade:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) I, II, II, I,
B) II, I, I, II,
C) II, II, I, I,
D) I, I, II, II,

A) Acupuntura;
B) Convencional;
C) Trens de pulso;
D) Breve e intenso.
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QUESTÃO 18
A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio
em uma concentração superior a encontrada na atmosfera
ambiental. Tem como indicação a correção do déficit das
taxas de oxigênio arterial ou hipoxemia. Segundo as
desvantagens do uso do Cateter Nasal, assinale a opção
incorreta:

QUESTÃO 21
O termo desmame refere-se ao processo de transição da
ventilação artificial para a espontânea nos pacientes em
ventilação mecânica invasiva. Sobre os critérios de
inclusão para desmame ventilatório, assinale a opção
incorreta:
A) Resolução ou controle do evento agudo que motivou a
VM;
B) PaO2 ≥ 80mmHg, FiO2 ≤ 0,6 e PEEP ≤ 5 a 8cmH2O;
C) Estabilidade hemodinâmica;
D) Balanço hídrico zerado ou negativado nas últimas 24hs.

A) Dificulta a fala e a deglutição;
B) A respiração bucal diminui a fração inspirada de O2;
C) Irritabilidade tecidual da nasofaringe;
D) Necessidade de revezamento das narinas a cada 8
horas.

QUESTÃO 22
“Um dos métodos abordados na fisioterapia aquática tem
como objetivos a redução do tônus muscular,
relaxamento, aumento da amplitude articular, reeducação
muscular, fortalecimento muscular, restauração de
padrões normais de movimento, além de melhora da
resistência geral. Nesse método, o terapeuta fornece
estabilidade e a posição de suas mãos influencia a
movimentação do paciente e a quantidade de trabalho
isométrico, isotônico e isocinético.” Esta descrição se
refere ao método:

QUESTÃO 19
A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é uma
importante causa de morbimortalidade no período
neonatal e caracteriza-se por graus variados de
insuficiência respiratória. Sobre o manejo do paciente com
SAM, assinale a opção incorreta:
A) A hipoxemia, hipocapnia e acidose metabólica são os
achados gasométricos mais comuns;
B) O tratamento da SAM é baseado no suporte ventilatório
necessário para manter a oxigenação arterial adequada,
pH acima de 7,20 e PaCO2 entre 40 e 60 mmHg;
C) Todo recém-nascido com história de líquido amniótico
meconial e desconforto respiratório deve ser observado
e monitorizado;
D) A pressão positiva contínua nas vias aéreas com
pressões baixas e intermediárias é usada para resolução
de atelectasias e estabilização de vias aéreas terminais
em colapso.

A) Halliwick;
B) Bad Ragaz;
C) Hidrocineioterapia;
D) Watsu.
QUESTÃO 23
A asma é uma doença crônica de limitação do fluxo aéreo,
caracterizada por inflamação, hiperreatividade e
hiperresponsividade brônquica a estímulos, no mínimo
parcialmente reversível, espontaneamente, ou após
tratamento. Assinale a opção que corresponda a
características da Asma:

QUESTÃO 20
A embolia pulmonar (EP) ocorre como consequência de
um trombo, formado no sistema venoso profundo, que se
desprende e, atravessando as cavidades direitas do
coração, obstrui a artéria pulmonar ou um de seus ramos.
A tríade de Virchow é composta por três categorias de
fatores que contribuem para a trombose venosa e
trombose arterial. Assinale a alternativa que contém os
componentes da citada Tríade:

A) Ocorre um aumento do volume corrente expirado,
diminuição
da
capacidade
pulmonar
total,
caracterizando a hiperinsuflação pulmonar;
B) A hiperinsuflação leva ao aplainamento do músculo
diafragma, deixando-o em vantagem mecânica, o que
proporciona um suporte dos músculos inspiratórios;
C) O uso de corticosteróide no tratamento da asma pode
levar ao desenvolvimento de fraqueza muscular, pela
miopatia induzida por esteroides;
D) A fraqueza muscular gera um desequilíbrio entre a
carga do músculo e a capacidade de gerar tensão, que
quando severo pode conduzir a hipocapnia e fracasso
respiratório.

A) Deficiência de antitrombina; desfibrinogenemia e estase
venosa;
B) Veias varicosas; lesão endotelial e desfibrinogenemia;
C) Deficiência
de
antitrombina,
estado
de
hipercoagulabilidade e veias varicosas;
D) Estase venosa, lesão endotelial e estado de
hipercoagulabilidade.
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QUESTÃO 24
Consiste em uma forma eficiente para avaliar a força
muscular respiratória. É um teste não invasivo capaz de
avaliar a pressão gerada pelos músculos respiratórios.
Consiste em uma expiração máxima e mantém o esforço
por 1 a 2 segundos, através de um bocal ou máscara
conectado a um manovacuômetro, o qual mensura a
pressão gerada. Pode ser utilizada tanto em indivíduos
saudáveis, quanto em indivíduos com disfunções
respiratórias ou neurológicas. A descrição corresponde a
mensuração do(a):
A) Capacidade residual funcional;
B) Pressão expiratória máxima;
C) Capacidade vital forçada;
D) Volume expiratório forçado em 1 segundo.
QUESTÃO 25
“Consiste no resultado da fração dos principais
parâmetros obtidos pela espirometria. Representa a
relação do volume expiratório forçado no primeiro
segundo e da capacidade vital forçada. Usada como forma
de diagnóstico de doenças pulmonares.” Esta descrição
corresponde ao:
A) Índice
B) Índice
C) Índice
D) Índice

de
de
de
de

respiração rápida e superficial;
oxigenação;
Tobin;
Tiffeneau.
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