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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Na avaliação da coluna lombar, A figura demonstra um (a): 

 

 
 

A. Extrusão 

B. Protrusão 

C. Prolapso 

D. Sequestro 

E. Contrusão 

 

17- Tórax em quilha - Protrusão acentuada do esterno e 

cartilagens costais.  

Está é a característica de: 

 

A. Tórax Peito de Pombo. 

B. Tórax Cifótico. 

C. Tórax Cifoescoliótico. 

D. Tórax em Tónel. 

E. Pectus Excavatum (tórax de sapateiro). 

 

18- A Cirtometria Torácica é a medição das circunferências 

torácicas realizadas nas fases expiratória e inspiratória 

máximas. São Medidas realizadas, EXCETO: 

 

A. Nível axilar. 

B. Nível apêndice xifoide. 

C. Nível intermediário (localização mais precisa do 

diafragma). 

D. Cicatriz umbilical. 

E. Nível do quadril. 

 

19- São objetivos do deslizamento dorsal da articulação 

tibiofemural do joelho, EXCETO: 

 

A. Aumentar a mobilidade intra-articular na articulação 

tíbio-femural. 

B. Reduzir uma falha de posicionamento dorsal da fíbula. 

C. Aumentar a amplitude de movimento de flexão do joelho. 

D. Diminuir a dor no joelho. 

E. Aumentar a nutrição para as estruturas articulares. 

 

 

 

 

 

20- Referente à Flexão Lateral do Tronco - Hulla-Hulla é 

INCORRETO afirmar: 
 

A. Posição inicial: igual ao cowboy, mas com as mãos 

entrelaçadas no alto ou atrás da cabeça, contanto que os 

ombros estejam em rotação externa. 

B. Objetivo: provocar flexão lateral do tronco, estimulando 

reações de equilíbrio. Provocar movimentos da pélvis 

associada com a coluna vertebral. 

C. Ação: Paciente empurra a bola gentilmente com os pés 

para a direita e esquerda. 

D. Flexão Lateral Tronco e rotação interna e externa de 

coxo-femural, conforme a lateralização esquerda ou 

direita que estará sendo feita. 

E. A rotação externa de EU favorece a extensão do tronco. 

O exercício simula os movimentos realizados na marcha. 

(Inclinação do tronco e suporte do peso do corpo para o 

mesmo lado. Adução do lado da concavidade). 

 

21- Dos fatores de risco para osteoporose e fraturas ósseas 

citados abaixo, indique o de maior fator: 
 

A. Menopausa precoce (antes dos 40 anos) não tratada. 

B. Amenorréia primária ou secundária. 

C. Baixa estatura e peso (IMC menor que 19 kg/m²). 

D. Hipogonadismo primário ou secundário. 

E. Baixa ingestão de cálcio, alta ingestão de sódio. 

 

22- Na Discinésia hipocinética, são sindromas miasténicos, 

EXCETO: 
 

A. Redução do número de vesículas sinápticas. 

B. Deficiência em acetilcolinesterase. 

C. Libertação anormal de acetilcolina. 

D. Aumento de hormônios tireoidianos. 

E. Receptores para a acetilcolina defeituosos. 

 

23- Lesão medular pelo vírus da Poliomielite: 

 

A. Síndrome de Secção Total. 

B. Secção Medular Anterior. 

C. Síndrome da Cauda Eqüina. 

D. Secção Medular Posterior. 

E. Secção Centro medular. 

 

24- São indicações da termoterapia por adição, EXCETO: 
 

A. Inflamação na fase crônica. 

B. Relaxamento muscular.  

C. Feridas Abertas.  

D. Espasmos Musculares. 

E. Diminuição de ADM. 

 

25- O sucesso dos recursos terapêuticos na lesão vascular nas 

síndromes vasculíticas depende de, EXCETO: 
 

A. Diagnóstico e classificação da vasculite. 

B. Avaliação de sua extensão. 

C. Remoção do antígeno agressor. 

D. Tratamento das doenças associadas. 

E. Uso de antiinflamatórios como: metorexato, 

ciclofosfamida, ciclosporina, clorambucil, micofenolato 

mofetil. 
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26- São critérios para o Diagnóstico Poliarterite Nodosa, 

EXCETO: 

 

A. Livedo reticular. 

B. Dor ou sensibilidade testicular. 

C. Pressão diastólica > 90mm Hg. 

D. Insuficiência renal. 

E. Marcadores séricos da hepatite C. 

 

27- Ataxia significa: 

 

A. Incoordenação observada na marcha, postura e no 

movimento. 

B. Redução no tônus muscular. 

C. Comprometimento para realizar movimentos rápidos e 

alternados. 

D. Movimento oscilatório involuntário que aumenta com a 

proximidade do alvo. 

E. Incapacidade para deter movimentos ativos forçados. 

 

28- São efeitos fisiológicos da Corrente Russa / Kotz, 

EXCETO: 

 

A. Aumenta circulação sanguínea.  

B. Diminuição do retorno venoso. 

C. Aumenta oxigenação e nutrição. 

D. Hipertrofia muscular. 

E. Diminui tecido adiposo. 

 

29- São modificações fisiológicas durante o exercício em água 

aquecida, EXCETO:  

 

A. Aumento da freqüência respiratória.  

B. Diminuição da pressão sanguínea.  

C. Aumento do suprimento de sangue para os músculos.  

D. Aumento do metabolismo muscular. 

E. Diminuição da circulação periférica.  

 

30- Consiste em deprimir passivamente o gradil costal do 

paciente, além daquilo que ele consegue realizar ativamente, 

durante a expiração normal ou forçada. Realizar com mãos 

abertas, dedos aduzidos, punhos e cotovelos fixos. Objetivo: 

melhorar a ventilação pulmonar e a oxigenação. 

Esta é a definição de: 

 

A. Pressão expiratória 

B. Massagem Perinasal 

C. Desvio de fluxo 

D. Direcionamento de fluxo 

E. Tosse assistida 

 

31- Sobre PEAK FLOW é INCORRETO afirmar: 

 

A. Avalia o Pico de Fluxo Expiratório, servindo para 

verificação de possível grau de obstrução das vias aéreas 

inferiores. 

B. Aparelho composto de corpo e bucal 

C. Realiza-se com o paciente em pé ou sentado ou ainda 

deitado em decúbito dorsal com a cabeceira elevada entre 

45 e 60° 

D. Com o bucal colocado na boca e com o auxílio de um 

clip nasal, pede-se para o paciente fazer o máximo da sua 

inspiração (volume de reserva inspiratório - VRI) e logo 

após, pede-se a EXPIRAÇÃO com o máximo de força 

até chegar ao seu volume de reserva expiratório (VRE) 

E. Verifica-se o valor obtido no marcador do corpo do 

aparelho. Executam-se 3 repetições do procedimento e 

elege-se como resultado do teste o valor menor obtido 

pelo paciente. 

 

32- Não é um dos objetivos principais da Amplitude de 

Movimento passiva: 

 

A. Diminuir as complicações que poderiam ocorrer com a 

imobilização (degeneração da cartilagem, contraturas).  

B. Desenvolver coordenação e habilidade motora. 

C. Manter a mobilidade articular e do tecido muscular.  

D. Minimizar os efeitos da formação de contraturas. 

E. Auxiliar a circulação vascular. 

 

33- Se o treino de força for realizado com o objetivo de 

melhorar a ativação nervosa dos músculos envolvidos deve 

assumir a seguinte característica:  

 

A. Utilizar cargas elevadas (50 a 80% da Contracção 

Voluntária Máxima). 

B. Ritmo de execução diminuído.  

C. Poucas repetições (entre 5 a 10).  

D. Número de séries entre 3 a 5.  

E. Grandes intervalos (3 - 12 minutos).  

 

34- Os principais objetivos do fisioterapeuta em um quadro de 

AVC são, EXCETO: 

 

A. Minimizar os efeitos das anormalidades do tônus 

muscular. 

B. Manter uma amplitude de movimento para impedir 

deformidades. 

C. Reeducação de mobilidade nas atividades funcionais 

básicas (mudanças de decúbito, sentar e transferências). 

D. Promover a conscientização corporal, porém estimulando 

o mínimo possível o lado plégico (paralisado) evitando a 

fadiga. 

E. Melhora do equilíbrio em pé e reeducação da marcha. 

 

35- O peak-flow meter (debitómetro) é um instrumento que 

serve para medir a eficácia da função pulmonar e indica quão 

abertas estão as vias respiratórias ou quão difícil é respirar. Para 

uma melhor orientação, pode usar um sistema de semáforo 

onde a asma está em atenção (amarelo) quando apresente 

valores: 

 

A. Entre os 80 e os 100%; 

B. Entre os 50 e os 80%; 

C. Entre os 40 e os 70%; 

D. Entre os 50 e os 80%; 

E. Abaixo de 90%; 
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36- A espondilite anquilosante é uma doença reumática 

inflamatória crônica, progressiva, auto-imune, que acomete as 

articulações sacroilíacas e a coluna vertebral em graus 

variáveis. Sobre os Recursos Fisioterapêuticos é INCORRETO 

afirmar: 
 

A. Termoterapia superficial: o calor superficial promove 

analgesia e relaxamento, reduz espasmos musculares, 

levando a um aumento da flexibilidade muscular e de 

estruturas periarticulares, e facilita a realização dos 

exercícios.  

B. Eletroterapia: a estimulação elétrica nervosa transcutânea 

(TENS) é aceita como um método efetivo de controle da 

dor em doenças agudas e crônicas.  

C. Massoterapia: a massagem é a técnica mais utilizada nas 

dores lombar e cervical, e tem sido considerada útil no 

tratamento da EA.  

D. Hidroterapia: a terapia na água fria provoca relaxamento 

e diminuição da dor, facilitando movimentos de coluna, 

tronco e membros.  

E. Pompage: técnica de mobilização das fáscias e dos 

tecidos conjuntivos que envolve as articulações e os 

músculos e ajudam a retardar os fenômenos de 

densificação e calcificação desses tecidos.  

 

37- No pé torto congênito, para aproveitar a elasticidade 

favorável dos tecidos que formam os ligamentos, cápsulas 

articulares e tendões, o mais indicado e ideal é que o tratamento 

Ponseti inicie: 
 

A. Na primeira ou segunda semana de vida.  

B. Até segundo mês de vida. 

C. Até o sexto mês de vida. 

D. Até o nono mês de vida. 

E. Na vida intrauterina. 

 

38- A reabilitação de pacientes cardiopatas deve ser iniciada de 

preferência ainda dentro do ambiente hospitalar, da maneira 

mais precoce possível, visando a recuperação da capacidade 

funcional dos indivíduos acometidos. Esses programas são 

divididos por fazes, onde a fase I tem início ainda dentro da 

unidade coronária, assim que a compensação clínica do 

paciente seja atingida. Ela é composta por atividade de baixa 

intensidade, limitadas a um gasto de no máximo: 
 

A. 2 METS (unidades metabólicas). 

B. 4 METS (unidades metabólicas). 

C. 5 METS (unidades metabólicas). 

D. 7 METS (unidades metabólicas). 

E. 10 METS (unidades metabólicas). 

 

39- Segundo Sullivan & Schmitz (1993), durante a 

balneoterapia o fisioterapeuta realiza condutas com o objetivo 

de, EXCETO:  

 

A. Obter uma ferida de queimadura limpa. 

B. Manter a amplitude de movimento e a mobilidade 

cutânea. 

C. Aumentar a força e a resistência muscular. 

D. Impedir complicações e reduzir as contraturas 

cicatriciais. 

E. Manter adequada função respiratória e cardiovascular. 

40- Sobre artroplastia é INCORRETO afirmar: 

 

A. É a cirurgia de substituição da articulação do quadril 

(prótese total do quadril). 

B. As próteses podem ser feitas de diferentes materiais: 

como metal, cerâmica, titânio, polietileno. 

C. Artroplastia parcial constitui a substituição apenas do 

componente femoral (parte femoral proximal), e ocorre a 

preservação do acetábulo normal. 

D. A Artroplastia total constitui a substituição do 

componente femoral e componente acetabular (encaixe 

da cabeça do fêmur com a bacia). As trocas são indicadas 

nas situações onde há a necessidade da substituição dos 

dois componentes. 

E. No pós operatório, inicia‐se, enquanto estiver acamado, a 

fisioterapia motora e respiratória, evitando o uso de 

meias antitrombóticas. 

 


