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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
Privacidade das crianças na internet: quem
deixou você postar isso?

O bebê sentou sozinho. Click. Aprendeu a
segurar o pé. Click. Se lambuzou inteiro de
papinha. Click. Caiu um dente de leite. Click. Se
antes os registros da infância eram guardados
como preciosidades em empoeirados álbuns de
família, no mundo frenético e digital da pósmodernidade eles encontraram uma nova
plataforma: as redes sociais. E nem é preciso
esperar por uma ocasião especial para publicar
fotos e vídeos. O café da manhã, o caminho
para a escola, a hora do almoço e até o banho...
Tudo é pretexto para um novo post.
É fato que misturar a vida real com a digital é
um caminho sem volta. “No passado, havia uma
separação muito clara entre a vida presencial e
a digital. Hoje, isso não existe mais”, explica a
pesquisadora de tendências Clotilde Perez, pósdoutora em Design Thinking pela Stanford
University (EUA). “Se as pessoas estão presentes
nas redes sociais, é natural que as crianças
também estejam. Afinal, elas são parte da
sociedade”, completa.
Nem por isso é menos importante parar para
refletir sobre o que a exposição precoce de
crianças pode provocar. Elas ainda não têm
discernimento para escolher como (e se)
querem estar presentes no mundo virtual, mas
sofrerão os efeitos do que está nas redes no
futuro. Essa é uma situação à qual toda a
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sociedade está sujeita. “Tenho a impressão que
virou um diário coletivo. O que fazíamos na
intimidade, para guardar e mostrar aos filhos
quando crescessem, agora é público”, explica a
neuropsicóloga Deborah Moss, mestre em
Psicologia
do
Desenvolvimento
pela
Universidade de São Paulo.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying. Sim, aquela foto fofinha do seu
filho com bumbum de fora na praia ou
mostrando o sorriso banguela podem não ser
interpretadas por estranhos do jeito que você
gostaria. Por isso, para Rodrigo Nejim, diretor de
educação da ONG SaferNet, os pais precisam ter
em mente que a esfera pública da internet vai
além do círculo de familiares e amigos.
“Dizemos que expor na rede cenas comuns no
contexto familiar, como um primeiro banho,
acabam colocando seu filho na maior praça
pública do planeta”, alerta.
Outro ponto fundamental é que a postagem
dessas fotos pode ferir a autonomia das
crianças. Muitas não são nem consultadas pelos
pais. “É um equívoco menosprezar a opinião da
criança. A partir dos 3 ou 4 anos, ela já pode
dizer se gosta ou não de uma imagem e se quer
que seja compartilhada”, completa Nejim.
Naíma Saleh. Disponibilizado em
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Com
portamento/noticia/2018/06/quem-deixouvoce-postar-isso.html. Acesso em: 24/05/2020
(fragmento adaptado)

As questões de números 01 a 05 referem-se ao
texto abaixo:
QUESTÃO 1
A organização do texto deve ser feita com nexos
lógicos
adequados,
encadeando-se
coerentemente as ideias e evitando-se frases e
períodos desconexos. Assim, sobre o primeiro
parágrafo do texto é incorreto afirmar:
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a) A expressão “click” configura um exemplo da
figura de linguagem, onomatopeia, que consiste
em reproduzir um determinado som.
b) No trecho “Se lambuzou inteiro de papinha”,
o termo “se” é um exemplo de pronome
reflexivo e seu uso proclítico, de acordo com a
norma padrão, está inadequado.
c) No trecho iniciado por “Se antes os
registros...”, o termo “se” conduz o conteúdo
enunciado para o campo da possibilidade.
d) No trecho “E nem é preciso esperar por uma
ocasião especial para publicar fotos e vídeos” a
parte em destaque funciona como objeto direto
da oração anterior.
e) O último período do parágrafo em análise é
um exemplo de período simples, formado por
uma única oração absoluta com predicado
nominal.
QUESTÃO 2
Observando a imagem e o enunciado verbal que
formam o meme e relacionando-o ao assunto
do texto, marque a alternativa correta:
a) As expressões “você” e “isso”, referem-se
respectivamente a “criança” e “imagem”.
b) A segunda oração do meme funciona como
complemento verbal do verbo transitivo
indireto “deixar”.
c) Pode-se inferir que o meme critica as fotos
infantis estranhas postadas nas redes sociais.
d) Apesar do uso de palavras diferentes,
semanticamente, o sujeito das duas orações que
compõe o enunciado verbal do meme é o
mesmo.
e) Observando o enunciado verbal do meme, os
verbos das duas orações são classificados como
transitivos diretos e, portanto, formam
predicados verbais.
QUESTÃO 3
Observe as falas a seguir de Clotilde Perez no
segundo parágrafo e marque a alternativa
correta:
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I. “No passado, havia uma separação muito clara
entre a vida presencial e a digital. Hoje, isso não
existe mais.”
II. “Se as pessoas estão presentes nas redes
sociais, é natural que as crianças também
estejam. Afinal, elas são parte da sociedade”
a) A substituição do verbo “haver” na fala I por
“existir” só é possível fazendo adaptações à
concordância verbal.
b) Na fala I, o pronome “isso” foi utilizado no
contexto porque retoma a informação contida
na oração anterior.
c) Na fala II, a expressão “que” é um exemplo de
pronome relativo e se relaciona com o termo
“crianças”.
d) Na fala II, o termo “Afinal” exerce no
contexto a função semântica de finalidade.
e) O termo “elas” no último período da fala II
retoma as expressões “pessoas” e “crianças”.
QUESTÃO 4
Releia o trecho a seguir do terceiro parágrafo do
texto e marque a alternativa correta sobre os
elementos linguísticos:
Elas ainda não têm discernimento para escolher
como (e se) querem estar presentes no mundo
virtual, mas sofrerão os efeitos do que está nas
redes no futuro. Essa é uma situação à qual toda
a sociedade está sujeita.
a) Há duas locuções verbais presentes no
primeiro período do texto.
b) O uso dos parênteses tanto enfatiza o
argumento utilizado pela autora do texto,
quanto destaca o sentido semântico condicional
da situação abordada.
c) A expressão “mas” poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido semântico e sintático
pelo termo “embora”.
d) O uso da crase em “à qual” está adequada
pois se refere a um termo feminino: “toda a
sociedade.”
e) Se o termo “toda a sociedade” fosse
substituído por “todos”, haveria alteração tanto
na concordância da frase que o sucede quanto
com relação a crase utilizada.
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QUESTÃO 5
Analise as seguintes reescritas do período
retirado do quarto parágrafo do texto.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying.
I. Pelo fato de poderem reverberar de forma
negativa no futuro, as imagens que você posta,
atualmente, do seu filho podem trazer malestar, embaraço ou matéria para bullying,
dependendo do teor.
II. Como podem refletir algo negativo no futuro,
as imagens que você posta, hoje, do seu filho,
dependendo do teor, podem trazer mal-estar,
embaraço ou matéria para bullying.
III. Qualquer imagem que você posta do seu
filho, independentemente de seu teor, pode
fazer estragos em sua vida futura, tornando-se
fonte de mal-estar, embaraço ou matéria para
bullying.
IV. Não importa se reverberem de forma
negativa atualmente, dependendo do conteúdo,
no futuro, as imagens que você posta do seu
filho podem propiciar mal-estar, embaraço ou
matéria para bullying.
Quais preservam o sentido, a clareza e a
correção do texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

Eram umas nove mulheres entre primas e
amigas! Um lanche presencial para reunir a
conversa, era a intenção. Entrei em casa, um
silêncio sepulcral! Até me assustei. Onde
estarão as beldades? Para minha surpresa e
alívio estavam na sala, todas conectadas no
WhatsApp, conversando com outras amigas e
acho que até mesmo entre elas. Nem me viram.
Saí pé por pé para não interromper a
“conversa”. Conversa de corpo presente com as
ausentes e das ausentes com as de corpo
presente. “Roucas” de tanto clicarem! Tempos
modernos!
Joao Marcos Mallucelli. Disponível em
https://paranaportal.uol.com.br/colunas/cronic
as-de-sexta/conectividade/ Acesso em:
23/05/2020.

Texto 2

Leia os textos a seguir e respondam às questões
06 a 08:
Texto 1
Conectividade
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QUESTÃO 6
Analise as seguintes assertivas sobre o texto I de
Joao Marcos Mallucelli, colunista do Paraná
Portal da Uol:
I. Usando da injunção, o autor alerta para o
tempo que as pessoas passam conectadas em
redes sociais deixando de lado às que convivem
presencialmente.
II. Emprega interjeições para indicar o espanto
que o autor sentiu diante da situação
presenciada.
III. O uso de pronome e verbos na primeira
pessoa indica que o autor foi convidado para a
conversa, mas desistiu de participar pela
decepção de acontecer pelo WhatsApp.
IV. O uso das aspas nas palavras “conversa” e
“roucas”, mostra que o autor faz inferências
opinativas sobre a situação vivenciada.
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 7
É possível compreender que a palavra
“ausentes” no período “Conversa de corpo
presente com as ausentes e das ausentes com
as de corpo presente.” do texto I indica pessoas
que:
a) não quiserem ir ao encontro.
b) não são amigas verdadeiras.
c) esqueceram o encontro.
d) não estavam no encontro.
e) preferem conversar pelas redes sociais.
QUESTÃO 8
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b) ambos tratam a temática a partir do mesmo
gênero textual, indicada na frase presente nos
dois textos: “tempos modernos”.
c) ambos defendem o uso das redes sociais
como um meio eficaz de promover relações
interpessoais.
d) somente o texto II traz uma reflexão dos
benefícios da tecnologia nas comunicações à
distância.
e) somente no texto I, as pessoas se utilizam dos
aparelhos
eletrônicos
para
interagirem
socialmente.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I – O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.

Analisando os textos I e II é correto afirmar que:
a) ambos promovem reflexões sobre como as
novas tecnologias influenciam a vida cotidiana.

ASCONPREV
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d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

QUESTÃO 10
“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.
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leite do
leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prever a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

QUESTÃO 11

INFORMÁTICA

O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:

QUESTÃO 13

a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand

ASCONPREV

Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).
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QUESTÃO 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.

QUESTÃO 17

a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.

I. Avaliar o estado funcional do cliente, a partir
da identidade da doença clínica intercorrente,
de exames laboratoriais e de imagens, da
anamnese funcional e do antogonismo das
estruturas anatômicas envolvidas.
II. Participar das reuniões de estudos e das
discussões de caso, de forma ativa e
contributiva,
assim
como
desenvolver
atividades, de forma harmônica, na equipe
multidisciplinar de saúde.
III. Integrar a equipe multidisciplinar, com
participação plena na atenção de saúde
prestada a cada cliente, na integração das ações
multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e,
principalmente na deliberação da internação do
cliente.
IV. Zelar pela autonomia científica de cada um
dos membros da equipe, abdicando da isonomia
nas relações profissionais entre os profissionais
da área da saúde.
V. Registrar no prontuário do paciente todas as
prescrições e ações nele desenvolvidas, a fim de
se ter o controle de seu quadro clínico e da
evolução fisioterapêutica.
É correto apenas o que se afirma em:

QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16
Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:

Cabe ao fisioterapeuta, quanto à atuação em
centros de reabilitação e respeitando a
deontologia profissional:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e V.
d) III e IV.
e) IV e V.
QUESTÃO 18

a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

ASCONPREV

O processo inflamatório crônico nos tecidos
moles musculoesqueléticos resulta de:
a) Formação de tecido granuloso
proliferação de células endoteliais.
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b) Inflamação de curta duração, resultante de
estímulo persistente.
c) Sequela de uma inflamação aguda não
resolvida.
d) Liberação de vários mediadores químicos ao
nível celular.
e) Nenhuma correta.
QUESTÃO 19
Biomecânica é a ciência que estuda a atuação
das forças externas e internas sobre a estrutura
biológica e os efeitos produzidos sobre ela. Para
o exercício da fisioterapia, é essencial que os
conhecimentos de biomecânica estejam
alinhados aos recursos a serem empregados na
resolução de cada caso. Sobre os conceitos de
biomecânica abaixo, é correto afirmar que:
a) A inercia é a resistência de um corpo a mudar
seu estado de movimento ou de repouso e está
relacionada à quantidade de energia necessária
para causar mudança de velocidade do corpo.
b) A variação do momento, também conhecida
como resultante de força, é o produto da força
por um dado período de tempo, e quanto maior
a quantidade de movimento de um corpo, maior
deverá ser a variação do momento para reduzilo.
c) Em contrações isotônicas concêntricas do
músculo, considera-se que não há trabalho
mecânico, uma vez que não existe
deslocamento, ainda que exista gasto
energético, grandeza escalar obtida pelo
produto do deslocamento a partir da força.
d) A única estrutura musculoesquelética capaz
de produzir força são os músculos estriados
esqueléticos, mas existem estruturas que
conseguem produzir força passivamente, como
os ligamentos, o tecido adiposo e os tendões.
e) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 20
Dentro de uma empresa o fisioterapeuta tem
muitas atribuições, sendo caracterizadas pelo
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, conforme a resolução 259, de 18
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de dezembro de 2003, como atribuições do
fisioterapeuta do trabalho.
I – Promover ações profissionais, de alcance
individual e/ou coletivo, preventivas a
intercorrência de processos cinesiopatológicos.
II – Prescrever a prática de procedimentos
cinesiológicos compensatórios as atividades
laborais e do cotidiano, sempre que diagnosticar
sua necessidade.
III – Identificar, avaliar e observar os fatores
ambientais que possam constituir risco à saúde
funcional do trabalhador, em qualquer fase do
processo produtivo, alertando a empresa sobre
sua existência e possíveis consequências.
IV – Realizar a análise biomecânica da atividade
produtiva do trabalhador, considerando as
diferentes exigências das tarefas nos seus
esforços estáticos e dinâmicos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e IV são Verdadeiras.
b) I, II, III Falsas.
c) I, II são Falsas.
d) I e IV São Verdadeiras.
e) I, II, III e IV são Verdadeiras.
QUESTÃO 21
As principais atividades realizadas por um
fisioterapeuta dentro do ambiente de trabalho
são:
( ) Prevenir desconforto ou queixas
musculoesqueléticas nas atividades laborais;
( ) Estudar a ergonometria do trabalho, junto à
equipe de saúde e segurança do trabalho;
( ) Avaliar a postura e a analisar a biomecânica
das tarefas nos postos de trabalho, não se
preocupando com a adequação do posto e das
posturas para um melhor desempenho;
( ) Promover palestras de conscientização,
capacitação e treinamento preventivo de
doenças ocupacionais de trabalho;
( ) Realizar o tratamento das patologias ou das
queixas musculoesqueléticas dos trabalhadores,
APENAS fora da empresa.
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Assinale a alternativa CORRETA

QUESTÃO 24

a) F-V-F-V-V
b) V-V-V-V-V
c) V-V-F-V-V
d) V-V-F-V-F
e) F-F-V-V-F

Com o paciente em decúbito dorsal o
fisioterapeuta realiza da flexão do quadril do
paciente, com extensão do joelho, até que os
isquiotibiais fiquem em alongamento máximo. O
quadril, então, é levemente estendido e o
paciente faz contração máxima dos isquiotibiais
de maneira isométrica, mantendo essa
contração, por aproximadamente, 5 segundos.
O paciente relaxa e, o terapeuta vai até o
alongamento máximo suportado e mantém essa
posição por 15 a 30 segundos. Esse ciclo se
repete de 3 a 5 vezes.
Assinale a alternativa que corresponde a esse
exemplo:

QUESTÃO 22
Sabe-se que diástase abdominal é o
afastamento das fibras musculares que
geralmente acontece durante a gestação. Com
relação à diástase dos músculos retos
abdominal após a gestação é correto afirmar:
a) Exercícios abdominais devem ser feitos após
o fechamento da diástase.
b) Não são necessários exercícios após o
fechamento da diástase
c) Exercícios abdominais só devem ser feitos em
diástases maiores que 04 cm.
d) Exercícios abdominais só devem ser feitos em
diástases maiores que 02 cm.
e) Exercícios abdominais e corretivos devem ser
feitos independente do tamanho da diástase
para auxiliar o fechamento.

a) Exercício isométrico resistido.
b)Exercício isotônico.
c) Alongamento assistido.
d) PNF (Técnica de Facilitação Neuromuscular
Proprioceptiva).
e) Alongamento intervalado.
QUESTÃO 25
Com relação à artrite reumatóide, qual o papel
da Termoterapia:

QUESTÃO 23
Referente à função dos músculos do assoalho
pélvico – MAP, assinale a alternativa correta:
a) Auxiliam na postura e no ciclo respiratório
b) Suporte dos órgãos, mobilidade de membros
inferiores e função sexual.
c) Suporte dos órgãos pélvicos, continência
urinária/fecal, função sexual e distensão para o
parto.
d) Suporte dos órgãos pélvicos, continência
urinária/fecal, função sexual e mobilidade de
membros inferiores.
e) Mobilidade de membros inferiores, auxiliar
no ciclo respiratório, manutenção da postura e
distensão para o parto.

a) O calor diminui a rigidez e o desconforto.
b) O calor diminui a rigidez, mas aumenta o
desconforto.
c) O calor diminui a rigidez, e o frio diminui o
desconforto.
d) O calor aumenta a rigidez e diminui o
desconforto.
e) O frio diminui a rigidez e o desconforto.
QUESTÃO 26
K. L. S., uma senhora com 64 anos, apresenta
discreta osteopenia no fêmur. Essa perda de
densidade mineral óssea é o grande fator de
risco para fraturas de fêmur. O tipo de exercício
fundamental para prevenir a perda e preservar
a densidade mencionada nas idosas é (são):
a) Os ativos livres.
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b) O alongamento passivo.
c) Os ativos assistidos.
d) Os ativos resistidos.
e) O alongamento cíclico
QUESTÃO 27
O sistema nervoso tem mobilidade considerável
para adaptar-se aos movimentos executados
nas atividades diárias. No entanto, alguns
nervos são vulneráveis a uma tensão maior.
Para detectar sinais de tensão neural, o
fisioterapeuta deve realizar os testes
neurodinâmicos dos nervos mediano, radial e
ulnar, respectivamente, nos quadros de:
a) Síndrome do túnel do carpo, epicondilite
medial e epicondilite lateral.
b) Síndorme do túnel do carpo, síndrome de
DeQuervain e epicondilite lateral.
c) Síndrome do Desfiladeiro torácico, síndrome
de DeQuervain e epicondilite lateral.
d) Síndrome do túnel do carpo, síndrome de
DeQuervain e epicondilite medial.
e) Síndrome do Desfiladeiro torácico,
epicondilite medial, epicondilite lateral.
QUESTÃO 28
A hemiplegia é a paralisia de um lado do corpo e
é o sinal clássico da doença neurovascular que
ocorre devido a acidentes vasculares cerebrais.
O processo de recuperação é dividido em
estágios, e o paciente pode desenvolver
alterações que interferem na melhoria das
funções e AVD. Uma das alterações é a
síndrome ombro-mão, que gera dor no membro
superior plégico, interfere nos padrões de
reeducação do movimento, levando o paciente
a não movê-lo, como uma atitude natural de
proteção. Os sinais e sintomas iniciais dessa
disfunção são:
a) Dor na articulação do ombro e rotação
externa do úmero insuficiente
b) Forte dor tipo “tração” na região do ventre
muscular do bíceps, ao ser alongado.
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c) Desconforto ao toque, edema na mão e dor
difusa, com sensibilidade alterada no ombro e
em todo o braço.
d) Fraqueza e sensação de peso no braço, com
rotação da escápula para baixo.
e) Subluxação da cabeça umeral, por baixo do
processo coracoide, em rotação interna.
QUESTÃO 29
A hemiplegia é a paralisia de um lado do corpo e
é o sinal clássico da doença neurovascular que
ocorre devido a acidentes vasculares cerebrais.
O processo de recuperação é dividido em
estágios, e o paciente pode desenvolver
alterações que interferem na melhoria das
funções e AVD. Uma das alterações é a
síndrome ombro-mão, que gera dor no membro
superior plégico, interfere nos padrões de
reeducação do movimento, levando o paciente
a não movê-lo, como uma atitude natural de
proteção. Os sinais e sintomas iniciais dessa
disfunção são:
a) Dor na articulação do ombro e rotação
externa do úmero insuficiente
b) Forte dor tipo “tração” na região do ventre
muscular do bíceps, ao ser alongado.
c) Desconforto ao toque, edema na mão e dor
difusa, com sensibilidade alterada no ombro e
em todo o braço.
d) Fraqueza e sensação de peso no braço, com
rotação da escápula para baixo.
e) Subluxação da cabeça umeral, por baixo do
processo coracoide, em rotação interna.
QUESTÃO 30
14.
Considerando-se que a falha do
manguito rotador é uma frequente causa
biomecânica da Síndrome do Impacto
Subacromial, é CORRETO afirmar:
a) O manguito rotador é composto pelos
músculos supraespinal, infraespinal, redondo
menor e subescapular, os quais geram
estabilização dinâmica, através da compressão
da articulação glenoumeral, além de gerar
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deslizamento inferior da cabeça do úmero,
preservando o espaço subacromial.
b) O manguito rotador é composto pelos
músculos supraespinal, infraespinal, redondo
maior e subescapular, os quais geram
estabilização dinâmica, através da compressão
da articulação glenoumeral, além de gerar
deslizamento cranial da cabeça do úmero,
preservando o espaço subacromial.
c) O manguito rotador é composto pelos
músculos supraespinal, infraespinal, redondo
menor e subescapular, os quais geram
estabilização dinâmica, através da tração da
articulação glenoumeral.
d) O manguito rotador é composto pelos
músculos supraespinal, infraespinal, redondo
menor e deltoide, os quais geram estabilização
dinâmica, através da tração da articulação
glenoumeral, além de gerar deslizamento
inferior da cabeça do úmero, preservando o
espaço subacromial.
e) O manguito rotador é composto pelos
músculos supraespinal, infraespinal, redondo
maior e deltoide, os quais geram estabilização
dinâmica, através da compressão da articulação
glenoumeral, além de gerar deslizamento
ventral da cabeça do úmero, preservando o
espaço subacromial.
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a) EPAP
b) Flutter
c) Peak Flow
d) Threshold
e) Power Breathe

QUESTÃO 31
A marcha miopática e a pseudohipertrofia de
panturrilha está presente na:
a) Poliomielite.
b) Síndrome de Turner.
c) Distrofia de Duchenne.
d) Paralisia Cerebral.
e) Nenhuma das alternativas esta correta
QUESTÃO 32
A oscilação oral de alta frequência é muito
utilizada como um recurso para remoção da
secreção pulmonar. O dispositivo que combina a
ação da pressão positiva expiratória nas vias
aéreas com a oscilação oral de alta frequência
denomina-se:
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