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01. Em relação aos níveis de amputação dos membros 
inferiores, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) a desarticulação do quadril deve ser evitada. 

Deve-se deixar, quando possível, a cabeça e uma 
maior porção do coto do fêmur para evitar defor-
midades. 

(B) 12 cm abaixo do trocânter é o comprimento ideal 
do coto da coxa. 

(C) 30 a 36 cm abaixo do trocânter é o comprimento 
ideal para o coto da coxa. 

(D) a Amputação de Symes permite excelentes cotos 
para apoio terminal. 

(E) as amputações através do tarso devem ser evitadas. 
 

02. Em que situação clínica a ventilação mecânica não-
invasiva com pressão positiva (CPAP, BiPAP) é contra-
indicada? 

 
(A) Parada cardiorrespiratória. 

(B) Gasometria com ph < 7,35. 

(C) Freqüência respiratória > 25 rpm (adulto). 

(D) PaCO2 > 45 mmHg. 

(E) Desconforto respiratório. 
 

03. Considere as patologias abaixo no que se refere ao 
diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial, com 
presença de ponto-gatilho no músculo grande dorsal. 

 
I - Compressão do nervo supra-escapular na espinha 

da escápula. 

II - Radiculopatia de C7. 

III - Neuropatia ulnar. 

IV - Tendinite bicipital. 
 
Quais são fatores etiológicos dessa síndrome? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. O ponto-gatilho do músculo braquiorradial apresenta o 
seguinte quadro de dor referida: 

 
I - para o punho; 

II - para a base do polegar no primeiro espaço inter-
digital e epicôndilo lateral; 

III - para a face anterior do ombro ipsilateral. 
 
Quais estão corretos? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

05. Qual o prognóstico de marcha em um paciente com 
mielomeningocele, nível neurológico T12, na idade 
adulta? 

 
(A) Uso de cadeira-de-rodas. 

(B) Uso de cadeira-de-rodas, deambulação domiciliar 
com órteses e bengalas canadenses. 

(C) Deambulação comunitária com órteses e bengalas 
canadenses. 

(D) Deambulação comunitária com órteses, com uso 
de bengalas canadenses em 50% do tempo. 

(E) Endurance reduzido devido a deformidades tardias 
dos pés. 

 

06. Considere os seguintes sintomas. 
 

I - Parestesias 

II - Demência 

III - Perda auditiva unilateral 
 

Quais ocorrem em pacientes com esclerose múltipla? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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07. No que se refere à crioterapia, considere as assertivas 
abaixo. 

 
I - Não deve ser aplicada em áreas sobre implantes 

metálicos. 

II - Não deve ser aplicada em pacientes com tumores 
malignos. 

III - Deve-se monitorar a pressão arterial em pacientes 
hipertensos, pois pode ocorrer aumento transitório 
das pressões sistólica e diastólica. 

IV - Não deve ser aplicada em áreas com infecção. 
 
Quais constituem precauções a serem tomadas quando 
do uso dessa terapia? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 

08. Qual o mecanismo de ação da ciclobenzaprina? 
 

(A) Possível ativação do locus ceruleus na inibição de 
neurônios motores. 

(B) Inibição da recaptação pós-sináptica da norepine-
frina. 

(C) Depleção da substância P nos terminais das fibras C. 

(D) Inibição central da síntese das prostaglandinas, 
com menor efeito na periferia. 

(E) Inibição da formação reticular descendente e da 
medula espinal. 

 

09. Entre os objetivos do tratamento com órteses para 
metatarsalgia podemos citar 

 
I - redução da pressão nas cabeças dos metatarsianos; 

II - apoio do arco transverso; 

III - aumento da descarga de peso medial e posterior 
do pé. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 

10. No que se refere aos músculos sinergistas, considere 
as definições abaixo. 

 
I - Qualquer músculo que produza movimento. 

II - Qualquer músculo que produza movimento con-
trário ao movimento. 

III - Qualquer músculo que se contraia, impedindo 
ações não desejadas dos agonistas ou estabili-
zando outras articulações. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

11. Caracteriza a diferença da corrida em relação à marcha 
 

(A) falta de duplo apoio. 

(B) duplo apoio dos pés em 15% do ciclo normal. 

(C) duplo apoio dos pés em 20% do ciclo normal. 

(D) duplo apoio dos pés em 30% do ciclo normal. 

(E) duplo apoio dos pés em 05% do ciclo normal. 
 

12. Considere as características abaixo no que se refere à 
marcha de Trendelenburg. 

 
I - inclinação lateral do tronco no sentido do membro 

inferior de apoio 

II - fraqueza muscular de glúteo mínimo 

III - fraqueza muscular de glúteo médio 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I e III. 
 

13. As alternativas abaixo apresentam causas de pé eqüino 
verdadeiro, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) encurtamento de tendão aquileu 

(B) espasticidade de músculos gastrocnêmios 

(C) espasticidade de isquiotibiais 

(D) espasticidade de tibial posterior 

(E) espasticidade de músculo solear 
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14. No que se refere a defeito e incapacidade, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) O fisiatra deve valorizar mais as incapacidades 

causadas pela doença do que as capacidades pre-
servadas. 

(B) Incapacidade é conseqüência de defeito ou lesão 
que acarreta dificuldades em uma função. 

(C) Deficiência é a desvantagem resultante da incapaci-
dade que dificulta ou impede a auto-suficiência nas 
atividades de vida diária, no trabalho ou lazer. 

(D) Defeito é toda lesão funcional ou anatômica 
secundária a doença ou trauma. 

(E) Não existe uma relação direta e freqüente entre 
uma doença e o grau de incapacidade por ela 
gerada. 

 

15. As alternativas abaixo apresentam tipos clínicos de 
paralisia cerebral conforme alteração motora, EXCETO 
uma delas. Assinale-a. 

 

(A) espástica 

(B) congênita 

(C) atetósica 

(D) mista 

(E) atáxica 
 

16. Considere as deformidades de membros inferiores lis-
tadas abaixo. 

 
I - adução de quadril 

II - rotação medial das coxas 

III - flexão de quadril 

IV - abdução de quadril 
 
Quais estão fortemente relacionadas à subluxação e à 
luxação de quadril na paralisia cerebral? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. No que se refere ao nervo obturador, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - É composto pelas raízes L1-L3. 

II - Seu ramo principal pode ser abordado em sua saída 
do forame obturatório. 

III - Inerva os músculos adutor maior, obturador 
externo, adutor longo e sartório. 

IV - Raramente é bloqueado em casos de espasticidade 
de adutores. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 

18. No que se refere à espasticidade, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - É o aumento de resistência muscular velocidade-

dependente ao estiramento. 

II - Produz aumento de tônus muscular reflexo-
dependente. 

III - Está relacionada à lesão do 1° neurônio motor. 

IV - Nem toda espasticidade deve ser tratada. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
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19. No que se refere aos princípios fundamentais do Código 
de Ética Médica, considere as afirmações abaixo. 

 
I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do 

ser humano e da coletividade e deve ser exercida 
sem discriminação de qualquer natureza. 

II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do 
ser humano, em benefício da qual deverá agir 
com o máximo de zelo e o melhor de sua capaci-
dade profissional. 

III - A fim de garantir o acatamento e a cabal execução 
deste Código, cabe ao médico comunicar ao 
Conselho Regional de Medicina, com discrição e 
fundamento, fatos de que tenha conhecimento e 
que caracterizem possível infringência do presente 
Código e das Normas que regulam o exercício da 
Medicina. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

20. Considere as atitudes do médico descritas abaixo. 
 

I - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 
pública ou privada onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 

II - Suspender suas atividades, individual ou coleti-
vamente, quando a instituição pública ou privada 
para a qual trabalhe não oferecer condições 
mínimas para o exercício profissional ou não o 
remunerar condignamente, ressalvadas as situações 
de urgência e emergência, devendo comunicar 
imediatamente sua decisão ao Conselho Regional 
de Medicina. 

III - Internar e assistir seus pacientes em hospitais 
privados, com ou sem caráter filantrópico, ainda 
que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas 
as normas técnicas da instituição. 

 
Quais estão de acordo com os direitos do médico? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 

21. Considere as ações do médico descritas abaixo. 
 

I - Dar consulta, diagnóstico ou prescrição por inter-
médio de qualquer veículo de comunicação de 
massa. 

II - Participar de anúncios de empresas comerciais de 
qualquer natureza, valendo-se de sua profissão. 

III - Recusar a realização de atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames 
de sua consciência. 

 
Quais são vedadas ao médico? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

22. No que se refere à relação entre médicos, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - É permitido ao médico servir-se de sua posição 

hierárquica para impedir, por motivo econômico, 
político, ideológico ou qualquer outro, que outro 
médico utilize as instalações e demais recursos 
da instituição sob sua direção, particularmente 
quando se trate da única existente no local. 

II - É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou 
função, sucedendo a médico demitido ou afastado 
em represália a atitude de defesa de movimentos 
legítimos da categoria ou da aplicação do Código 
de Ética Médica. 

III - É permitido ao médico posicionar-se contrariamente 
a movimentos legítimos da categoria médica, com 
a finalidade de obter vantagens. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
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23. No que se refere ao Código de Ética Médica, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - É vedado ao médico explorar o trabalho médico 

como proprietário, sócio ou dirigente de empresas 
ou instituições prestadoras de serviços médicos, 
bem como auferir lucro sobre o trabalho de outro 
médico, isoladamente ou em equipe. 

II - É vedado ao médico agenciar, aliciar ou desviar, 
por qualquer meio, para clínica particular ou insti-
tuições de qualquer natureza, paciente que tenha 
atendido em virtude de sua função em instituições 
públicas. 

III - É permitido ao médico utilizar-se de instituições 
públicas para execução de procedimentos médicos 
em pacientes de sua clínica privada, como forma 
de obter melhor remuneração pessoal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I e III. 
 

24. As doenças abaixo são causas da Síndrome do Túnel 
do Carpo, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) osteoartrose 

(B) hipotireoidismo 

(C) fratura de Colles 

(D) gota 

(E) diabetes mellitus 
 

25. No que se refere à compressão do Nervo Mediano, 
considere as síndromes abaixo. 

 
I - Síndrome do Pronador 

II - Síndrome do interósseo anterior 

III - Síndrome do Canal de Guyon 
 

Quais se configuram como causas dessa compressão? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III.   

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 

26. Com relação ao nervo femoral, considere as situações 
abaixo. 

 
I - Neoplasia pélvica 

II - Transplante renal 

III - Artroplastia de quadril 
 
Quais se configuram como causas da neuropatia 
isolada desse nervo? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

27. Considere as doenças abaixo. 
 

I - Artrite Reumatóide 

II - Esclerodermia 

III - Espondilite Anquilosante 
 

Quais são consideradas contra-indicações para meso-
terapia? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III.   

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

28. Qual das síndromes abaixo pode ser considerada 
como hemiplegia alterna tipo bulbar? 

 
(A) Síndrome de Babinski-Nagiotte. 

(B) Síndrome de Weber. 

(C) Síndrome de Benedikt. 

(D) Síndrome de Foville. 

(E) Síndrome de Millard Gubler. 
 

29. As alternativas abaixo apresentam medicações opióides 
usadas para quadros álgicos, EXCETO uma delas. 
Assinale-a. 

 
(A) codeína 

(B) morfina 

(C) ludiomil 

(D) levorfanol 

(E) pentazocina 
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30. Numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda, relacionando as tendinopatias hereditárias 
às suas respectivas características. 

 
(1) Proliferativas (  ) Ocronose 

(2) Deposição (  ) Psoríase 

(3) Autoimunes (  ) Artrite reumatóide 

(4) Metabolismo do colágeno (  ) Homocistinúria 
 

A seqüência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 

(B) 2 – 3 – 1 – 4. 

(C) 3 – 4 – 2 – 1. 

(D) 2 – 4 – 3 – 1. 

(E) 3 – 2 – 4 – 2. 
 

31. Considere os objetivos clínicos abaixo. 
 

I - Recondicionamento muscular 

II - Treinamento da posição ortostática 

III - Treinamento de marcha 
 

Quais visam a ser alcançados pelo paciente paraplégico 
em uso de FES? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

32. As alternativas abaixo apresentam substâncias algo-
gênicas envolvidas na sensação e modulação da dor, 
EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) bradicinina 

(B) encefalina 

(C) histamina 

(D) prostaglandinas 

(E) serotonina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. No que se refere à marcha fisiológica normal, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - A passada é o comprimento entre o ponto em que 

começou o apoio plantar de um membro até o 
apoio do calcâneo do membro oposto. 

II - A largura do passo é a distância entre o ponto de 
contato inicial de um dos membros até o contato 
final do outro. 

III - O ciclo normal da marcha é dividido em duas 
fases: apoio e oscilação. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

34. No que se refere à avaliação da incapacidade, consi-
dere as condutas abaixo. 

 
I - avaliação cognitiva e da linguagem 

II - avaliação do potencial motor 

III - avaliação da capacidade funcional 
 

Quais devem integrar esse processo de avaliação? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

35. No que se refere ao processo de reabilitação, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - A incapacidade é a desvantagem que o indivíduo 

sente ao apresentar uma ou mais lesões. 

II - A lesão é a alteração funcional ou anatômica 
secundária à doença ou ao trauma. 

III - As incapacidades mais freqüentes são as de natu-
reza motora, dolorosa e/ou cognitiva. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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36. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando o tipo de exercício à sua recomendação. 

 
(1) Isométrico 

(2) Dinâmico 

(3) Isocinético 

(4) Funcional 
 
(  ) Usado para aumentar a performance motora. 

(  ) Adotado em quadros dolorosos, pois é estático. 

(  ) Usado para aumentar a agilidade motora, pois é 
fisiológico. 

(  ) Usado por permitir a contração voluntária máxima. 
 

A seqüência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 4 – 3. 

(B) 2 – 3 – 1 – 4. 

(C) 2 – 1 – 4 – 3. 

(D) 3 – 1 – 2 – 4. 

(E) 3 – 2 – 1 – 4. 
 

37. No que se refere à Síndrome Miofascial, considere os 
procedimentos abaixo. 

 
I - inativação de pontos-gatilhos 

II - cinesioterapia 

III - eliminação de fatores perpetuantes da dor 
 

Quais devem ser adotados para o tratamento dessa 
síndrome? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

38. No que se refere à distrofia muscular progressiva de 
Duchene, considere as afirmações abaixo. 

 
I - É a mais rara. 

II - Está ligada ao X, sendo recessiva. 

III - Há 30% de chance de herança de mãe heterozi-
gótica. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.   
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

39. Numere a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda, relacionando o reflexo e seu nível neuro-
lógico. 

 
(1) Reflexo Aquiliano (  ) L2 a L4 

(2) Reflexo Patelar (  ) L5 a S2 

(3) Reflexo Bicipital (  ) C7 e C8 

(4) Reflexo Tricipital (  ) C5 e C6 
 

A seqüência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 4 – 2 – 3. 

(B) 2 – 3 – 1 – 4. 

(C) 2 – 1 – 4 – 3. 

(D) 3 – 1 – 2 – 4. 

(E) 3 – 4 – 1 – 2. 
 

40. Considere as capacidades funcionais abaixo. 
 

I - alimentação independente 

II - movimentação na cama: rolar, sentar 

III - trabalho com as mãos 

IV - deambulação funcional com órteses longas 
 

Quais podem ser atribuídas a um paciente tetraplégico, 
nível neurológico C7, AIS A? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


