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003. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Fisioterapia

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Durante o pós-operatório de transplante de fígado,  
um paciente com 65 anos desenvolveu dor na coluna  
cervical. Entre os procedimentos realizados para trata-
mento da dor, o fisioterapeuta incluiu alongamentos. A 
faixa de tempo que o profissional deve manter o alonga-
mento para garantir aumento do comprimento dos mús-
culos da coluna cervical é de

(A) 10 – 20 minutos.

(B) 15 – 20 minutos.

(C) 15 – 30 minutos.

(D) 15 – 40 minutos.

(E) 30 – 60 minutos.

25. Em pacientes portadores de câncer, que recurso eletro-
terapêutico apresenta efeitos adversos desconhecidos?

(A) Crioterapia.

(B) TENS.

(C) Ultravioleta.

(D) Biofeedback (sem estimulação).

(E) Corrente Interferencial.

26. Em pacientes oncológicos em cuidados paliativos, que 
apresentam desconforto respiratório e encontram-se sem 
sedação, a forma de atendimento da exacerbação da  
doença de causa reversível é

(A) oxigenoterapia.

(B) higiene brônquica.

(C) tapotagem.

(D) massagem torácica.

(E) posicionamento.

27. Em pacientes com câncer, que apresentam citopenia,  
os exercícios adequados a serem realizados quando o 
hematócrito é menor que 25% são os

(A) aeróbicos leves e com pesos leves.

(B) isométricos.

(C) aeróbicos leves e com pesos moderados.

(D) resistidos.

(E) aeróbicos sem pesos.

ConheCimentos esPeCífiCos

21. Um paciente doou parte de seu fígado para ser transplan-
tado em seu filho. A cicatriz cirúrgica apresentou deiscên-
cia e optou-se pela utilização da laserterapia de baixa  
intensidade para facilitar a cicatrização. O comprimento 
de onda indicado para tratar este tipo de cicatriz é

(A) 510 nm.

(B) 685 nm.

(C) 820 nm.

(D) 904 nm.

(E) 1 045 nm.

22. Um paciente doou 1 rim para transplante há 6 meses e 
desenvolveu cicatriz hipertrófica na região doadora. Esta 
cicatriz causa a sensação de restrição nos movimentos 
de tronco do paciente. Foi indicada a fisioterapia para 
melhorar a aderência da cicatriz. O recurso eletrotera-
pêutico que pode ser utilizado para melhorar a aderência 
cicatricial é:

(A) laserterapia de baixa intensidade.

(B) ondas curtas pulsado.

(C) ultrassom.

(D) estimulação de alta voltagem.

(E) estimulação elétrica nervosa transcutânea.

23. Durante o processo de transplante de coração, um  
paciente apresentou dor incisional na região do externo. O 
fisioterapeuta que o acompanha avaliou que a aplicação 
da TENS poderia minimizar a dor e resolveu aplicá-la no 
paciente. Como deve ser modulada a intensidade da es-
timulação para produzir o melhor efeito analgésico nesse 
paciente?

(A) Intensidade no limiar sensorial.

(B) Intensidade fraca.

(C) Intensidade moderada.

(D) Intensidade forte, mas tolerável.

(E) Intensidade intolerável.



9 UFSP1402/003-ProgResMultSaúde-Fisioterapia

31. Dentre as drogas utilizadas no tratamento de câncer  
em crianças, as que apresentam como efeito colateral a 
neurotoxicidade são:

(A) ifosfamida, ciclofosfamida, citarabina e vincristina.

(B) ifosfamida, citarabina, vincristina e vimblastina.

(C) carboplatina, ciclofosfamida, citarabina e vincristina.

(D) ciclofosfamida, citarabina, vincristina e vimblastina.

(E) ciclofosfamida, citarabina, fluoruracil e L-aspara-
ginase.

32. Exercícios para o músculo transverso abdominal são 
utilizados no tratamento de pacientes com dor lombar. A 
melhora da dor ocorre por

(A) aumento da pressão intra-abdominal, provocando  
redução da circunferência abdominal, na compres-
são axial e nas forças de cisalhamento e uma trans-
missão destas em uma área menor, promovendo 
uma maior estabilidade à coluna durante o levanta-
mento de cargas elevadas.

(B) diminuição da pressão intra-abdominal, provocando 
redução da circunferência abdominal e na compres-
são axial e nas forças de cisalhamento e uma trans-
missão destas em uma área maior, promovendo uma 
maior estabilidade à coluna durante o levantamento 
de cargas elevadas.

(C) aumento da pressão intra-abdominal, provocando 
redução da circunferência abdominal e na compres-
são axial e nas forças de cisalhamento e uma trans-
missão destas em uma área maior, promovendo uma 
maior estabilidade à coluna durante o levantamento 
de cargas elevadas.

(D) diminuição da pressão intra-abdominal, provocando 
redução da circunferência abdominal e redução na 
compressão axial e nas forças de cisalhamento e 
uma transmissão destas em uma área menor, pro-
movendo uma maior estabilidade à coluna durante o 
levantamento de cargas elevadas.

(E) aumento da pressão intra-abdominal, provocando 
aumento da circunferência abdominal e redução na 
compressão axial e nas forças de cisalhamento e 
uma transmissão destas em uma área maior, pro-
movendo uma maior estabilidade à coluna durante o 
levantamento de cargas elevadas.

28. Os recursos mais utilizados como coadjuvantes no  
controle da dor oncológica para paciente em cuidados 
paliativos são:

(A) TENS, Termoterapia Superficial, Cinesioterapia e 
Crioterapia.

(B) TENS, Ultrassom, Cinesioterapia e Crioterapia.

(C) TENS, Termoterapia Profunda, Cinesioterapia e 
Crioterapia.

(D) Termoterapia Superficial, Cinesioterapia e Estimula-
ção de Alta Voltagem.

(E) TENS, Cinesioterapia, Crioterapia e Laser de Baixa 
Intensidade.

29. Uma criança apresenta metástase na coluna vertebral. 
São contraindicações relativas para o processo de reabi-
litação nesse paciente:

(A) dor mal paliada, tromboembolismo venoso e fratura 
com demanda cirúrgica e hipercalcemia.

(B) dor mal paliada, fratura com demanda cirúrgica e  
hipercalcemia e instabilidade clínica.

(C) dor mal paliada, tromboembolismo venoso, fratura 
iminente em pacientes não candidatos à cirurgia por 
falta de condições clínicas para o ato cirúrgico.

(D) tromboembolismo venoso e fratura com demanda  
cirúrgica e hipercalcemia, fratura iminente em pacien-
tes não candidatos à cirurgia por falta de condições 
clínicas para o ato cirúrgico e instabilidade clínica.

(E) tromboembolismo venoso e fratura com demanda  
cirúrgica e hipercalcemia e instabilidade clínica.

30. Assinale a alternativa que coloca as metas terapêuticas 
de fisioterapia para uma criança com metástase óssea, 
categorizadas como reabilitação preventiva.

(A) Retorno do paciente ao estado de saúde pré-doença, 
sem distúrbios físicos e funcionais significativos;  
redução de impacto e da gravidade das desabilidades 
relacionadas ao câncer.

(B) Retorno do paciente ao estado de saúde pré-doença, 
sem distúrbios físicos e funcionais significativos; 
trabalhar antes e imediatamente após o tratamento 
indicado.

(C) Trabalhar antes e imediatamente após o tratamento 
indicado; redução de impacto e da gravidade das  
desabilidades relacionadas ao câncer.

(D) Redução de impacto e da gravidade das desabilida-
des relacionadas ao câncer; melhora de cuidados 
pessoais e independência na mobilização e movi-
mentação.

(E) Máxima recuperação de uma função ou disfunções 
residuais; melhora de cuidados pessoais e indepen-
dência na mobilização e movimentação.
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37. Uma paciente mastectomizada desenvolveu linfedema 
no braço D. Se o terapeuta optar pela utilização de en-
faixamento compressivo funcional, dentre os cuidados 
especiais que ele deve ter na aplicação constam:

(A) insuficiência cardíaca compensada; disfunção de 
tireoide; inflamação crônica e arteriopatias agudas.

(B) insuficiência cardíaca compensada; disfunção de 
tireoide; inflamação crônica e história de trombose.

(C) hipertensão arterial grave; disfunção de tireoide;  
inflamação crônica e história de trombose.

(D) hipertensão arterial grave; disfunção de tireoide; infla-
mação crônica e obstrução da veia cava superior.

(E) arteriopatias agudas, disfunção de tireoide; inflama-
ção crônica.

38. Uma paciente com câncer de mama apresentou disfun-
ção vesicoesfincteriana devido à bexiga neurogênica. Os 
exames de imagem revelaram uma lesão suprapontina. 
Que tipo de bexiga neurogênica essa lesão causa?

(A) Hiperatividade detrusora com sinergia esfincteriana.

(B) Hiperatividade detrusora com dissinergia esfincteriana.

(C) Arreflexia detrusora e esfincteriana.

(D) Hipoatividade detrusora com sinergia esfincteriana.

(E) Hipoatividade detrusora com dissinergia esfincteriana.

39. Os exercícios perineais utilizando cones vaginais são uti-
lizados com a finalidade de aumentar a força e a resis-
tência da musculatura perineal. Em que postura o teste 
para escolha do peso adequado do cone deve ser feito?

(A) Deitada, em posição supina, com os joelhos dobra-
dos.

(B) Em posição de cócoras.

(C) Em pé, com o tronco semi-inclinado para frente.

(D) Em pé, ereta.

(E) Em pé, com o tronco inclinado para trás.

40. Uma paciente com incontinência urinária de esforço rea-
lizou avaliação fisioterapêutica para iniciar o tratamento. 
Dentre os testes escolhidos, foi realizado o AFA. O grau 
3 do teste corresponde a:

(A) contração perineal presente e sem resistência opo-
sitora à palpação.

(B) contração perineal presente e resistência opositora 
não mantida à palpação.

(C) contração perineal ausente, contração reconhecível 
somente à palpação.

(D) contração perineal débil, contração fraca à palpação.

(E) contração perineal presente e resistência não oposi-
tora à palpação.

33. Um paciente quebrou a perna, ficou engessado e atual-
mente faz fisioterapia para recuperar-se da atrofia mus-
cular causada pela imobilização. O fisioterapeuta quer 
realizar um treinamento para ganhar potência muscular. 
Para obter esse resultado, ele deve realizar os exercícios 
com

(A) cargas baixas e muitas repetições.

(B) cargas baixas e poucas repetições.

(C) altas cargas e muitas repetições.

(D) altas cargas e alongamento.

(E) altas cargas e poucas repetições.

34. Um paciente apresenta dor na coxa decorrente de ten-
são muscular e optou-se pela utilização de massagem na  
região. Assinale a alternativa que coloca contraindica-
ções para o seu uso.

(A) Arterioesclerose, sinovite, infecções cutâneas e con-
dições inflamatórias agudas.

(B) Arterioesclerose, sinovite, fibrosite e infecções cutâ-
neas.

(C) Arterioesclerose, sinovite, fibrosite e Doença de  
Raynaud.

(D) Sinovite, infecções cutâneas, condições inflamatórias 
agudas e espasmo muscular.

(E) Sinovite, infecções cutâneas, edema e bursite.

35. Um atleta sofreu uma contusão leve na coxa durante um 
jogo de futebol. Optou-se pela utilização de um spray de 
evaporação para diminuir a dor. Quantas pulverizações 
são suficientes para diminuir a dor do atleta?

(A) 1 a 2.

(B) 1,5 a 2.

(C) 2 a 2,5.

(D) 3 a 5.

(E) 6 a 7.

36. Quais são os músculos sinergistas que auxiliam a con-
tração dos músculos do assoalho pélvico, no início do 
tratamento de disfunções uroginecológicas, para atuar na 
compreensão e conscientização da contração perineal?

(A) Glúteos e adutores do quadril.

(B) Glúteos e abdutores do quadril.

(C) Rotadores mediais e adutores do quadril.

(D) Rotadores laterais e abdutores do quadril.

(E) Glúteo médio e glúteo máximo.
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43. O fisioterapeuta, durante a aplicação da pressão positiva 
expiratória final (PEEP), deve observar o custo clínico  
e o benefício terapêutico, tendo em vista as possíveis  
implicações na hemodinâmica do paciente. Com base 
na aplicação terapêutica, relacione as colunas a seguir e  
assinale a alternativa correta.

I. Contraindicações.
II. Efeitos pulmonares.
III. Indicação.
IV. Efeitos colaterais.

(1) Enfisema pulmonar grave.
(2) Hipoxemia.
(3) Barotrauma.
(4) Recrutamento alveolar.
(5) Aumento do conteúdo venoso e arterial de O2.
(6) Pneumotórax.
(7) Instabilidade hemodinâmica.
(8) SARA.

(A) I- (2), (8); II- (4), (5); III- (1), (6); IV- (3), (7).

(B) I- (1), (6); II- (4), (5); III- (2), (8); IV- (3), (7).

(C) I- (1), (6); II- (3), (7); III- (2), (8); IV- (4), (5).

(D) I- (1), (8); II- (4), (7); III- (2), (6); IV- (3), (5).

(E) I- (1), (2); II- (5), (7); III- (6), (8); IV- (3), (4).

44. Luiz Carlos, 56 anos, com diagnóstico de DPOC, tem in-
dicação de ventilação mecânica, pois apresenta episódio 
de agudização e sinais de insuficiência respiratória agu-
da (PaO2 < 55 mmHg; PCO2 > 50 mmHg e pH < 7,35). O 
objetivo a ser alcançado com a ventilação é retornar

(A) a PCO2 ao nível normal, e não o pH.

(B) o pH e a PCO2 aos níveis normais.

(C) a PaO2 ao nível normal, e não o pH.

(D) o pH ao nível normal, e não a PCO2.

(E) a PaO2 e a PCO2 aos níveis normais.

45. Pacientes com insuficiência cardíaca apresentam  
aumento da atividade do sistema nervoso simpático 
(SNS), pois esse sistema exerce papel importante no  
suporte do coração insuficiente. Quais são os ajustes que 
o SNS realiza a fim de manter o débito cardíaco?

(A) Diminuição da frequência cardíaca, da contratilidade 
e do retorno venoso.

(B) Diminuição da frequência cardíaca, aumento da con-
tratilidade e do retorno venoso.

(C) Aumento da frequência cardíaca, diminuição da con-
tratilidade e do retorno venoso.

(D) Diminuição da frequência cardíaca e da contratilidade 
e aumento do retorno venoso.

(E) Aumento da frequência cardíaca, da contratilidade e 
do retorno venoso.

41. A hiperventilação voluntária isocápnica, também conhe-
cida como fração sustentada da ventilação máxima  
voluntária, é uma das técnicas que permite ganhos efe-
tivos de força e resistência. As características desse tipo 
de treinamento muscular são:

(A) hiperpneia voluntária, tempo de sustentação da ati-
vidade em torno de 15 minutos, atividade de carga 
progressiva, base da fração sustentada em torno de 
60% da ventilação máxima voluntária, dispensa o 
uso de aparelhos específicos.

(B) hipopneia voluntária, tempo de sustentação da ativi-
dade em torno de 25 minutos, atividade de carga 
progressiva, base da fração sustentada em torno de 
60% da ventilação máxima voluntária, dispensa o 
uso de aparelhos específicos.

(C) hiperpneia voluntária, tempo de sustentação da ati-
vidade em torno de 5 minutos, atividade de carga 
progressiva, base da fração sustentada em torno de 
30% da ventilação máxima voluntária, utiliza apare-
lhos específicos.

(D) hipopneia voluntária, tempo de sustentação da ati-
vidade em torno de 15 minutos, atividade de carga 
progressiva, base da fração sustentada em torno de 
30% da ventilação máxima voluntária, utiliza apare-
lhos específicos.

(E) hiperpneia voluntária, tempo de sustentação da ati-
vidade em torno de 15 minutos, atividade de carga 
progressiva, base da fração sustentada em torno de 
60% da ventilação máxima voluntária, utiliza apare-
lhos específicos.

42. Luiz Eugênio, 67 anos, está há 5 dias internado na UTI, 
por complicações após cirurgia para redução de fratura de 
fêmur direito. Seu raio X revela redução do volume pulmo-
nar e há elevação do hemidiafragma à direita e mudança 
do mediastino para a direita. De acordo com os achados 
radiográficos, qual o possível comprometimento?

(A) Pneumonia.

(B) Derrame pleural.

(C) Atelectasia.

(D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

(E) Enfisema.
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49. Luiza, 1 ano, com diagnóstico de displasia broncopulmo-
nar, foi internada no pronto-socorro há 4 horas e necessi-
tou receber oxigênio por meio de cateter. Quais os valo-
res dos parâmetros ventilatórios que Luiza deverá manter 
com a oxigenioterapia?

(A) PaO2 entre 80 e 90 mmHg, saturação entre 88 e 92% 
e a menor FiO2 possível.

(B) PaO2 entre 80 e 90 mmHg, saturação entre 97 e 98% 
e a maior FiO2 possível.

(C) PaO2 entre 50 e 60 mmHg, saturação entre 88 e 92% 
e a menor FiO2 possível.

(D) PaO2 entre 60 e 80 mmHg, saturação entre 88 e 92% 
e a menor FiO2 possível.

(E) PaO2 entre 60 e 80 mmHg, saturação entre 88 e 92% 
e a maior FiO2 possível.

50. Luciana, 1 ano de idade, apresenta diagnóstico de asma 
brônquica. Chegou ao pronto-socorro em crise, foi medi-
cada com broncodilatador e associada inalação com soro 
fisiológico a 0,9%. Nessa fase, a principal conduta da  
fisioterapia é o posicionamento. Como Luciana deverá 
ser posicionada a fim de otimizar a ventilação pulmonar?

(A) Decúbito dorsal horizontal, com quadril em semiflexão.

(B) Decúbito lateral, com quadril semifletido.

(C) Decúbito dorsal com cabeceira do leito elevada a 
30º, com quadril em extensão.

(D) sentada.

(E) Decúbito dorsal com a cabeceira do leito elevada a 
45º, com o quadril em semiflexão.

51. A instabilidade do quadril, ponto importante a ser consi-
derado em crianças com Paralisia Cerebral, é composta 
por limitação de amplitude de movimento e tração anor-
mal/hipertonia. Os valores críticos de amplitude de  
movimento para a estabilidade do quadril incluem a  
manutenção de

(A) no mínimo 45º de abdução e prevenção de contratura 
de quadril em flexão menor que 20 a 25º.

(B) no máximo 30º de abdução e prevenção de contra-
tura de quadril em flexão maior que 20 a 45º.

(C) no mínimo 30º de abdução e prevenção de contra-
tura de quadril em flexão maior que 20 a 25º.

(D) no máximo 20º de abdução e prevenção de contra-
tura de quadril em flexão menor que 20 a 25º.

(E) no mínimo 30º de abdução e prevenção de contratu-
ra de quadril em flexão menor que 20 a 25º.

46. A ventilação mecânica por pressão positiva intermitente 
(PEEP) usada acima dos níveis convencionais é eficaz 
na reversão de atelectasias em pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca. Quais são os níveis de PEEP que  
devem ser utilizados para manter mais próximos do  
normal o shunt pulmonar, a diferença alveoloarterial e a 
relação PaO2/FiO2?

(A) 2 a 5 cm H2O.

(B) 5 a 10 cm H2O.

(C) 10 a 15 cm H2O.

(D) 15 a 20 cm H2O.

(E) 20 a 25 cm H2O.

47. Marcos Aurélio, 58 anos, diagnosticado com insuficiência 
cardíaca congestiva realiza fisioterapia há 2 anos com 
ênfase no treinamento seletivo da musculatura respirató-
ria, e relata alívio funcional. Os parâmetros que o fisiote-
rapeuta pode utilizar para avaliar a fraqueza dos múscu-
los respiratórios, é(são)

(A) pressão inspiratória máxima e pressão expiratória 
máxima.

(B) volume corrente e residual.

(C) capacidade inspiratória.

(D) capacidade vital.

(E) volume corrente.

48. Ofélia, 60 anos, realizou cirurgia de revascularização do 
miocárdio após dois episódios de infarto do miocárdio. 
Encontra-se no 3.º dia de pós-operatório e estável do 
ponto de vista cardiovascular. Quais os objetivos da fisio-
terapia nessa fase da reabilitação cardíaca?

(A) Iniciar a educação sobre fatores de risco e abordar 
modificações de certos comportamentos; produzir  
alterações metabólicas favoráveis, melhorar a fun-
ção cardíaca e reduzir o custo cardíaco do trabalho.

(B) Iniciar a educação sobre fatores de risco e abordar 
modificações de certos comportamentos; iniciar ativi-
dades de cuidados pessoais e progredir da posição 
sentada para em pé de modo a minimizar o descon-
dicionamento.

(C) Abordar modificações de certos comportamentos e 
iniciar a educação sobre fatores de risco; melhorar a 
função cardíaca e reduzir o custo cardíaco do traba-
lho; determinar os efeitos dos medicamentos aumen-
tando os níveis de atividade.

(D) Produzir alterações metabólicas favoráveis, melho-
rar a função cardíaca e reduzir o custo cardíaco do 
trabalho e determinar os efeitos dos medicamentos 
aumentando os níveis de atividade.

(E) Iniciar atividades de cuidados pessoais e progredir 
da posição sentada para em pé de modo a minimizar 
o descondicionamento, melhorar a função cardíaca 
e reduzir o custo cardíaco do trabalho; determinar os 
efeitos dos medicamentos aumentando os níveis de 
atividade.
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55. Antônio Carlos, 65 anos, encontra-se internado na  
enfermaria com quadro de hipotonia no hemicorpo  
direito, déficit de motricidade voluntária e reflexos ten-
díneos diminuídos. A hipotonia pode favorecer a ocor-
rência de subluxação de ombro. Antônio Carlos, a fim de 
evitar a subluxação de ombro, deve ser posicionado:

(A) Abdução de escápula de 45º com uma toalha de 
rosto posicionada abaixo de cada uma, extensão do 
cotovelo e apoio do antebraço sobre um travesseiro 
e um rolinho na mão para prevenir contratura em  
flexão dos dedos.

(B) Adução de escápula com uma toalha de rosto posi-
cionada abaixo de cada uma, extensão de cotovelo 
e apoio do antebraço sobre um travesseiro e um 
rolinho na mão mantendo-a em posição de função, 
com semiextensão de punho, semiflexão de dedos e  
abdução de polegar.

(C) Adução de escápula com uma toalha de rosto posi-
cionada abaixo de cada uma, ligeira flexão de coto-
velo e apoio do antebraço sobre um travesseiro e um 
rolinho na mão mantendo-a em posição de função, 
com semiextensão de punho, semiflexão de dedos e 
abdução de polegar.

(D) Abdução de escápula de 50º com uma toalha de 
rosto posicionada abaixo de cada uma, extensão do 
cotovelo e apoio do antebraço sobre um travesseiro 
e um rolinho na mão para prevenir contratura em fle-
xão dos dedos.

(E) Abdução de escápula com uma toalha de rosto posi-
cionada abaixo de cada uma, ligeira flexão de coto-
velo e um rolinho na mão mantendo-a em posição de 
função, com semiextensão de punho, semiflexão de 
dedos e abdução de polegar.

56. Avaliar a fragilidade do idoso permite identificar os fato-
res de risco, analisar e classificar os sintomas e realizar 
abordagens terapêuticas mais direcionadas priorizando a 
funcionalidade. A fragilidade é determinada pela presen-
ça de alterações nas funções

(A) físicas e sensoriais.

(B) cardíacas e cognitivas.

(C) físicas e cognitivas.

(D) cardíacas e sensoriais.

(E) sensoriais e cognitivas.

52. No caso de uma criança com mielomenigocele, que  
apresenta nível neurológico L2, qual a função muscular 
possível?

(A) Extensores de joelho, inversores e dorsiflexores de 
tornozelo.

(B) Flexores e adutores de quadril e máxima função de 
extensores de joelho.

(C) Abdutores do quadril e mínima função de flexores e 
extensores de joelho.

(D) Flexores e adutores de quadril e mínima função de 
extensores de joelho.

(E) Extensores de quadril, flexores de joelho, eversores 
e flexores de tornozelo, flexores de artelhos.

53. Bruna, 5 anos de idade, com diagnóstico de paralisia  
cerebral espástica diparética, realiza marcha com auxílio 
de órtese anti-equino, sobe e desce escada sem alternar 
os membros inferiores e com apoio no corrimão. Qual a 
característica do tônus muscular de Bruna?

(A) Hipertonia elástica: cede a movimentação, varia com 
a velocidade e predomina em um grupo muscular.

(B) Hipertonia plástica: cede a movimentação, não varia 
com a velocidade e sem predomínio de grupo mus-
cular.

(C) Tônus flutuante: varia de hipotonia a hipertonia.

(D) Hipertonia elástica: não cede a movimentação e não 
varia com a velocidade.

(E) Tônus flutuante: varia de hipotonia a tônus normal.

54. Crianças com paralisia cerebral espástica quadriparé-
tica, em razão dos importantes déficits motor e cognitivo,  
permanecem a maior parte do tempo sentadas ou deita-
das, favorecendo o encurtamento muscular. Comumente 
essas crianças apresentam a postura de “abandono”, e 
que deve ser corrigida. A característica da postura de 
“abandono” é

(A) extensão, adução e rotação medial de quadril; flexão 
do joelho.

(B) flexão, abdução e rotação lateral de quadril; flexão 
do joelho.

(C) extensão, abdução e rotação lateral de quadril;  
extensão do joelho.

(D) flexão, adução e rotação medial de quadril; flexão do 
joelho.

(E) flexão, adução e rotação lateral de quadril; extensão 
do joelho.
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59. A síndrome de Guillain-Barré é uma urgência neuroló gica, 
cujo risco potencial de insuficiência respiratória ocorre 
em 1/3 dos pacientes. A melhor maneira de monitorar a 
função respiratória é aplicar testes de função pulmonar à 
beira do leito, capacidade vital e pressões máximas ins-
piratórias e expiratórias. Deve-se avaliar o paciente em 
relação à necessidade de suporte ventilatório de

(A) 1 em 1 h.

(B) 2 em 2 hs.

(C) 3 em 3 hs.

(D) 4 em 4 hs.

(E) 6 em 6 hs.

60. Regina, 22 anos, sofreu lesão raquimedular em nível  
L1, ASIA A, há 2 meses. Quais os grupos musculares  
estão presentes em Regina, e qual a sua capacidade  
funcional?

(A) músculos quadrado lombar e flexores de quadril; 
deambula com órtese joelho-tornozelo-pé ou órtese 
recíproca para marcha e utiliza dispositivos de assis-
tência para exercícios e independência modificada 
para todas as atividades funcionais.

(B) músculos intercostais, flexores e extensores de tron-
co; deambula com órtese recíproca para marcha e 
utiliza dispositivos de assistência para exercícios e 
independência modificada para todas as atividades 
exceto no chão e em escadas.

(C) músculo quadríceps femoral; deambula com órtese 
joelho-tornozelo-pé e dispositivos de assistência e 
independência modificada para todas as atividades.

(D) músculos intercostais, flexores e extensores de  
tronco; deambula com órtese joelho-tornozelo-pé e 
dispositivos de assistência e independência modifi-
cada para todas as atividades.

(E) músculos quadrado lombar e flexores de quadril; de-
ambula com órtese recíproca para marcha e utiliza 
dispositivos de assistência para exercícios e inde-
pendência modificada para todas as atividades ex-
ceto no chão e em escadas.

Leia o caso a seguir e responda às questões de números 57 
e 58.

Luiz, 24 anos, sofreu contusão cerebral frontal à direita 
com cisalhamento axonal difuso e apresentou hematoma 
subdural discreto no lobo frontal à direita. O escore inicial na 
Escala de Coma de Glasgow foi 12, no atendimento de emer-
gência, mas apresentou crises convulsivas pós-traumática. 
Após estabilização clínica, foi transferido para a enfermaria e 
apresentou função cognitiva nível VI de acordo com a escala 
de Rancho Los Amigos. A avaliação fisioterapêutica indicou: 
diminuição da força muscular dos grandes grupos de ombro e 
cotovelo (4/5), fraqueza de abdutores e extensores de quadril 
(3/5), rotadores e flexores de quadril (4/5) e da musculatura 
flexora e extensora de joelho (4/5). Apresenta Romberg posi-
tivo, e deambula 3 m com andador e assistência moderada, 
com diminuição do tamanho do passo e da passada, e ainda 
tende a arrastar os pés durante a marcha.

57. No caso de Luiz, Glasgow 12 e nível VI de função cogni-
tiva indicam

(A) lesão moderada; e comportamento adequado con-
fuso, o indivíduo começa a demonstrar aumento no 
comportamento direcionado para uma meta com a 
capacidade de obedecer a comandos simples.

(B) lesão moderada; e comportamento agitado diminuiu, 
mas o indivíduo ainda mostra déficits substanciais de 
linguagem, memória e praxia.

(C) lesão leve; e comportamento adequado confuso, o 
indivíduo começa a demonstrar aumento no compor-
tamento direcionado para uma meta com a capaci-
dade de obedecer a comandos simples.

(D) lesão leve; e comportamento automático/adequado, 
o indivíduo torna-se cada vez mais orientado e apre-
senta melhora na capacidade de aprendizado.

(E) lesão moderada; e comportamento automático/ade-
quado, o indivíduo torna-se cada vez mais orientado 
e apresenta melhora na capacidade de aprendizado.

58. Com base na avaliação fisioterapêutica, qual o prognóstico 
para a mobilidade funcional global?

(A) Bom, sem qualquer interferência do comprometi-
mento cognitivo.

(B) Reservado, pois o comprometimento da cognição 
pode impedir a participação imediata em atividades 
comunitárias e profissionais.

(C) Não há, pois o comprometimento da cognição impede 
a participação em atividades comunitárias e profissio-
nais.

(D) Bom, embora o comprometimento da cognição pode 
impedir a participação imediata em atividades comu-
nitárias e profissionais.

(E) Reservado, sem qualquer interferência do compro-
metimento cognitivo.
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