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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O comprometimento da oxigenação tecidual que ocorre na
DPOC é semelhante ao que ocorre em situação de 

(A) anemia.

(B) envenenamento.

(C) intoxicação por CO.

(D) SDRA.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo que  provoca  a  alteração da oxigenação na
DPOC pode ser explicado por uma 

(A) insuficiência no transporte.

(B) anormalidade na captação.

(C) deficiência na extração.

(D) limitação na oferta.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 13 a
15. 

O  cálculo  da  PEEP deve  ser  utilizado  em  pacientes  com
LPA/SDRA para minimizar o potencial de lesão pulmonar as-
sociada ao uso de altas concentrações de O2 e evitar o co-

lapso alveolar ao final da expiração. As questões 13, 14 e 15
referem-se  aos procedimentos  que  devem ser  observados
para esse cálculo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A PEEP ideal deve ser calculada individualmente e, em re-
lação à curva P-V, utiliza-se 

(A) o mesmo ponto de inflexão inferior.

(B) o mesmo ponto de inflexão superior.

(C) dois pontos acima do ponto de inflexão inferior.

(D) três pontos acima do ponto de inflexão superior.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto aos cuidados gerais antes de iniciar o cálculo, o fi-
sioterapeuta deve se atentar para que o paciente esteja 

(A) sedado e curarizado.

(B) em posicionamento Fowler 45º.

(C) em posição prona.

(D) com SpO2 > 95%.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o cálculo da curva P-V, o fisioterapeuta deve 

(A) utilizar manobra de recrutamento alveolar por 5 minu-
tos antes de iniciar o procedimento.

(B) habilitar a ventilação de backup após o recrutamento.

(C) determinar pausa inspiratória entre 0,5 e 1 segundo e
FR entre 12 e 14.

(D) desconectar o paciente para instituir o modo volume
controlado, com VC de 5 mL/Kg.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação úmero-ulnar é sinovial do tipo 

(A) selar.

(B) plana.

(C) gínglimo.

(D) trocoídea.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma articulação constituída por juntura fibrosa, tipo sin-
desmose e imóvel: 

(A) esternoclavicular.

(B) tibiofibular distal.

(C) sacroilíaca.

(D) tibiotalar proximal.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No úmero, o músculo supraespinhal é responsável pela 

(A) abdução .

(B) rotação lateral.

(C) rotação medial.

(D) flexão.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Rotação lateral, extensão e adução do quadril são funções
realizadas pelo músculo 

(A) glúteo mínimo.

(B) iliopsoas.

(C) pectíneo.

(D) piriforme.

conhecimentos_específicos_fisioterapeuta
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São nervos cranianos motores 

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) V e VI.

(D) VII e VIII.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O plano do corpo humano que o divide em metades ante-
rior e posterior e que permite movimentos de abdução e
adução é o

(A) mediano.

(B) sagital.

(C) transversal.

(D) frontal.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sensibilidade humana é  mediada  por  proprioceptores,
que são sensíveis a variados estímulos externos e inter-
nos. A sensibilidade à vibração e à pressão em alta fre-
quência é devida aos corpúsculos de 

(A) Ruffini.

(B) Pacini.

(C) Meissner.

(D) Krause.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A eletroterapia é importante ferramenta no tratamento de
afecções  ortopédicas,  traumáticas  e  neurológicas.  São
exemplos de correntes de baixa frequência: 

(A) estimulação elétrica transcutânea e funcional.

(B) corrente interferencial e ultrassom.

(C) micro-ondas e ondas curtas.

(D) correntes diadinâmicas e micro-ondas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de crioterapia como ferramenta terapêutica estará
mal-indicado se o paciente apresentar 

(A) contratura muscular.

(B) processo inflamatório agudo.

(C) contusão grave.

(D) doença vascular periférica.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico bastante utili-
zado no cuidado ao paciente idoso, porém é contraindica-
da em caso de 

(A) disfunção postural.

(B) edema.

(C) febre.

(D) hipertensão arterial.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  tratamento  da  psoríase,  como  recurso  terapêutico
apropriado, o fisioterapeuta deve utilizar 

(A) crioterapia.

(B) radiação infravermelha.

(C) raios ultravioletas.

(D) ultrassom.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de respiração que apresenta ritmo respiratório que
se caracteriza por períodos irregulares de apneia, segui-
dos de inspirações e expirações anárquicas e desordena-
das, é conhecido como 

(A) Biot.

(B) Kussmaul.

(C) Cheyne-Stokes.

(D) Paradoxal.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  paciente  respirando  ar  ambiente  que apresenta,  na
gasometria arterial, os valores de pH = 7.49, PaO2 = 80,
PaCO2 = 23, SaO2 = 92, HCO3

- = 22 e BE = -1, está com
um distúrbio do equilíbrio ácido-básico denominado 

(A) alcalose metabólica.

(B) alcalose respiratória.

(C) acidose metabólica.

(D) acidose respiratória.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a avaliação ambulatorial do grau de obstrução de um
paciente asmático, o fisioterapeuta deve utilizar o 

(A) manovacuômetro.

(B) ventilômetro.

(C) espirômetro de incentivo.

(D) pico de fluxo. 

conhecimentos_específicos_fisioterapeuta
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O padrão ventilatório que propicia a integridade dos con-
dutos respiratórios, evitando colapso precoce e que permi-
te a manutenção de uma desinsuflação homogênea, é de-
nominado 

(A) air stacking. 

(B) respiração com frenolabial. 

(C) soluços inspiratórios. 

(D) huffing. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tipo de marcha caracterizada por passos curtos e
rápidos, pela manutenção do corpo rígido e inclinado para
frente, comum na doença de Parkinson? 

(A) Ceifante.  

(B) Escarvante. 

(C) Miopática. 

(D) Festinante.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São doenças neurológicas desmielinizantes: 

(A) esclerose lateral amiotrófica e Duchene. 

(B) meningocele e mielomeningocele. 

(C) esclerose múltipla e síndrome de Guillain-Barré. 

(D) paralisia cerebral e doença de Parkinson. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabes dorsalis é uma neuropatia caracterizada por ataxia
sensorial, dores intensas e tem, como agente etiológico,

(A) Treponema pallidum.

(B) Pneumococos. 

(C) Estafilococos. 

(D) Meningococos. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fisioterapeuta,  quando suspeitar  que um paciente  de-
senvolveu a síndrome do túnel do carpo, para avaliar se
há compressão do nervo mediano, deve realizar o teste de

(A) Allen. 

(B) Finkelstein. 

(C) Phalen. 

(D) Neer. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doença conhecida como “cotovelo de tenista”, caracteriza-
da por inflamação e comprometimento dos músculos ex-
tensores do punho e dos dedos: 

(A) doença do impacto. 

(B) tenossinovite estenosante. 

(C) epicondilite medial. 

(D) epicondilite lateral. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para realizar ventilação não invasiva, de forma a propor-
cionar conforto ao paciente, o fisioterapeuta deve conside-
rar que a máscara 

(A) nasal é pouco usada em caso de doença neuromus-
cular, pois esta requer fluxo sem despressurização. 

(B) tipo pillow oferece diminuição da resistência ao fluxo
de ar para o paciente. 

(C) facial total possui maior vazamento e reinalação de
O2. 

(D) facial  aumenta cerca  de 200 mL de espaço morto,
quando comparada à nasal.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O comprometimento das vias sensitivas pode determinar
sintomas  como dor,  parestesias,  agnosias,  entre  outras.
Em relação às síndromes sensitivas, sabe-se que a 

(A) radicular  posterior  é  caracterizada por  hiperestesia,
verificada pelo sinal de Lasègue. 

(B) cordonal  posterior  provoca abolição das sensibilida-
des profundas e vibratórias. 

(C) Brown-Séquard é caracterizada por abolição das sen-
sibilidades profundas na região contralateral. 

(D) Déjerine Klumpke é caracterizada por lesão em ner-
vos de T9 a S5, provocando paraplegia flácida. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para determinar se um movimento possui  dificuldade ou
facilidade para  realização,  é  necessário o  conhecimento
dos tipos de alavanca. Na alavanca de 

(A) segunda classe, o braço de ação é maior do que o de
resistência. 

(B) terceira classe, rara no corpo humano, braço de força
situa-se entre os eixos de movimento. 

(C) primeira ordem, o braço de ação é menor do que o de
resistência. 

(D) segunda ordem, numerosa no corpo humano, o braço
de ação está situado distalmente. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Alzheimer é um tipo de demência que provo-
ca grande impacto na qualidade de vida do paciente e da
família, requerendo uma abordagem multiprofissional. Ela
tem início insidioso e o reconhecimento de suas fases é
importante para determinar o tipo de terapia proposta. As-
sim, na fase avançada da doença, o paciente apresenta
caracteristicamente 

(A) diminuição do conteúdo da fala e lapsos de julgamen-
to e comportamento. 

(B) redução das atividades sociais, dentro e fora de casa.

(C) transtornos emocionais e perda de controle esfincte-
riano.

(D) declínio das habilidades sociais e dos movimentos in-
voluntários.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores de risco que contribuem para o desenvolvi-
mento da doença de Alzheimer é:

(A) doença neuromuscular. 

(B) microinfartos cerebrais. 

(C) perímetro cefálico aumentado. 

(D) hipertireoidismo. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  avaliação  cognitiva  das  demências,  o  fisioterapeuta
pode utilizar  alguns instrumentos para verificar a função
dos pacientes. Em alguns casos, o paciente consegue res-
ponder, mas, em outros, devido à evolução da doença, o
cuidador é a única fonte de informação para responder à
entrevista. O instrumento em que apenas o paciente é a
fonte de informação, não podendo receber auxílio do cui-
dador, é denominado 

(A) escala de deterioração global (GDS).

(B) miniexame do Estado Mental (MEEM). 

(C) escala de patologia do comportamento da DA (BEHA-
VEAD). 

(D) atividades instrumentais da vida diária (IADL). 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pediatria, a maneira adequada de o fisioterapeuta pro-
vocar o reflexo de Moro é pelo estímulo na região 

(A) cervical. 

(B) plantar. 

(C) palmar. 

(D) abdominal. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a utilização de diatermia, como reação fisiológica
esperada, raramente será observado o aumento da 

(A) hiperemia ativa da pele. 

(B) circulação sanguínea. 

(C) atividade das glândulas sebáceas. 

(D) oxigenação tecidual. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A consistência do escarro depende da sua composição e é
variável nas diversas doenças pulmonares. O tipo de es-
carro produzido na asma é o 

(A) seroso. 

(B) mucoso. 

(C) ceratinoso. 

(D) numular. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando um paciente, com doença pulmonar obstrutiva ou
restritiva,  estiver  com  a  respiração  rápida  e  superficial,
com menor volume corrente e utilização de musculatura
acessória da  inspiração,  apresenta alteração respiratória
denominada 

(A) bradipneia. 

(B) dispneia. 

(C) taquipneia. 

(D) eupneia. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Resolução n. 432 do Coffito, o estágio curricu-
lar não obrigatório poderá ser desenvolvido pelo acadêmi-
co que esteja matriculado em IES, e cursando o estágio
obrigatório  do  curso,  com  todos  os  conteúdos  teóricos
concluídos. Nesse caso, ele deverá cumprir jornada sema-
nal de até

(A) 10 horas. 

(B) 20 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 40 horas. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Resolução n. 391 do Coffito, ao fisiotera-
peuta é proibida a oferta de serviços de fisioterapia e de
terapia ocupacional mediante a utilização de propaganda 

(A) por meio eletrônico. 

(B) em revistas especializadas. 

(C) em fachadas de edifícios. 

(D) via correios. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 434 do Coffito, de 27 de setembro de 2013,
reconhece, como abordagem do fisioterapeuta, a utilização
de 

(A) estimulação transcraniana. 

(B) ginástica laboral. 

(C) acupuntura. 

(D) quiropraxia. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisio-
terapia, é permitido ao fisioterapeuta, segundo sua área e
atribuição específica, 

(A) oferecer  ou  divulgar  seus  serviços  profissionais  de
forma compatível com a dignidade da profissão e a
leal concorrência. 

(B) divulgar,  para  fins  de  autopromoção,  declaração,
atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida
por paciente, em razão de serviço profissional presta-
do. 

(C) incluir, a título gratuito, nome no quadro de pessoal
de entidade desportiva, sem nele exercer as ativida-
des de fisioterapeuta, a fim de divulgação da profis-
são. 

(D) substituir a titulação de fisioterapeuta pela maior titu-
lação adquirida, tais como: terapeuta corporal,  tera-
peuta intensivista e terapeuta respiratório. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Resolução do Coffito n. 387,  que estabelece
parâmetros  assistenciais  fisioterapêuticos  nas  diversas
modalidades  prestadas  pelo  fisioterapeuta,  em  turno  de
seis horas, o número máximo de pacientes que podem ser
atendidos em uma UTI adulto, é:

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 12
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