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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

NONOAI/RS 
 

Fisioterapeuta 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Legislação  
Conhecimentos gerais e atualidades 
Conhecimentos específicos 

10 
10 
05 
05 
10 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre e assinatura do lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do 
local, simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

O coronavírus pode mudar certos hábitos 
 

 As ações das companhias aéreas despencaram 
em __________, em todas as bolsas do mundo. A American 
Airlines, maior empresa aérea do mundo, perdeu metade do 
seu valor de mercado em duas semanas. A Gol, maior do 
Brasil, idem: tombo de 50% por aqui também. Isso ocorreu 
em razão da pandemia do coronavírus, que fez diminuir, por 
um bom tempo, a quantidade de viagens aéreas. 

 O risco de pegar coronavírus dentro de um avião 
não é necessariamente maior do que dentro de um vagão de 
metrô, no balcão de um bar lotado ou no banheiro do 
escritório. Mas o que importa não é a realidade dos fatos: é 
a forma como as pessoas interpretam os fatos. 

 Nesse sentido, é importante destacar a utilização 
das máscaras. Elas são úteis, sim: se você for um paciente 
assintomático, e não souber que carrega o vírus, não vai sair 
transmitindo-o no metrô. Se você não tiver o vírus e sentar 
ao lado de um sujeito que tem, e que acabou de espirrar, 
sua chance de contágio diminui __________. 

 Entretanto, não basta qualquer máscara. De 
acordo com a OMS, você precisa de uma padrão PFF2/N95 
para ter uma proteção efetiva – além de seguir direitinho as 
regras de uso. 

 Mas tem outro lado nessa história. Seja qual for a 
letalidade dessa pandemia, o fato é que ela pode mudar a 
sociedade. Em alguns casos, para melhor. A pandemia foi (e 
está sendo) a maior experiência de home office da história 
da humanidade. Boa parte dos trabalhos, hoje, dispensam a 
existência de escritórios, por cortesia da nossa amiga 
internet. 

(Fonte: Abril - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) uníssono | sensivelmente 
b) unissono | sensivelmente 
c) unissono | senssivelmente 
d) unísono | senssivelmente 
 

2) Considerando-se o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As companhias aéreas American Airlines e Gol perderam 

inexpressivo valor de mercado devido ao coronavírus. 
b) O risco de adquirir coronavírus dentro de um avião é 

necessariamente maior do que no interior de um metrô. 
c) As máscaras têm utilidade caso a pessoa seja 

assintomática e não sabe que carrega o vírus, pois não 
sairá propagando o coronavírus pelos lugares onde 
circula. 

d) As máscaras, para evitar a transmissão do coronavírus, 
não seguem um padrão específico. 

 

3) Na frase “Boa parte dos trabalhos, hoje, dispensam a 
existência de escritórios,(...)” a palavra sublinhada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
 
a) Sujeitam. 
b) Ordenam. 
c) Desobrigam. 
d) Informam. 
 

4) Na frase “Mas tem outro lado nessa história.” a palavra 
sublinhada expressa ideia de: 
 
a) Alternância. 
b) Oposição. 
c) Conclusão. 
d) Explicação. 
 

5) Quanto à classificação de palavras, assinalar a alternativa 
cuja palavra sublinhada é um advérbio: 
 
a) Governador critica novas medidas tomadas. 
b) Consultores estaduais prezam pela reavaliação dos 

projetos apresentados. 
c) Certamente eles irão reivindicar seus direitos. 
d) Cremes muito espessos são vendidos como pomadas no 

comércio. 
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6) Considerando-se a acentuação das palavras, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Conforme o novo Acordo Ortográfico, a palavra “herói” 
perdeu o acento (1ª parte). Todos os vocábulos 
proparoxítonos devem ser acentuados graficamente 
(2ª parte). A palavra “raíz” está corretamente acentuada 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

7) Considerando-se a pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Teodoro busque ser, mais gentil. 
b) Clara tinha duas bonecas, um carrinho um quebra-cabeça 

e duas panelinhas de brinquedo. 
c) Depois de algumas horas de sono, sua dor de cabeça 

diminuiu. 
d) Ela limpou com um produto forte, e a roupa ficou 

branquinha branquinha. 
 

8) Considerando-se o uso dos porquês, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Quero entender o porquê de irem tão cedo. 
(---) Por que tu não me entendes?  
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

9) Assinalar a alternativa que apresenta verbo na forma 
nominal: 
 
a) Amei. 
b) Amamos. 
c) Amando. 
d) Amarão. 
 

10) No período “Essa mudança em escala microscópica faz 
com que o plástico (...)”, o verbo sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Um quadrado tem área igual a 49cm2. O valor do 
perímetro desse quadrado, em cm, é igual a: 
 
a) 7 
b) 14 
c) 21 
d) 28 
 

 

 

12) Considerando-se que o montante da aplicação feita por 
Pedro é de R$ 3.525,00, os juros da sua aplicação foram de 
R$ 1.470,00, e sabendo-se que a aplicação foi realizada a 
juros simples, o valor do capital investido foi: 
 
a) R$ 2.055,00 
b) R$ 2.050,00 
c) R$ 2.005,00 
d) R$ 2.000,00 
 

 

 

13) Se a adição de três A com dois B resulta em 11, e a 
adição de um A com um B resulta em 4, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor do produto AB 
CORRETAMENTE: 
 
a) 4 
b) 3 
c) 5 
d) 2 
 

 

 

14) Considerando-se que os catetos de certo triângulo 
retângulo medem 12cm e 16cm, assinalar a alternativa que 
apresenta a medida da hipotenusa desse triângulo: 
 
a) 18cm 
b) 20cm 
c) 22cm 
d) 25cm 
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15) A energia gerada por Itaipu tende a ficar mais barata no 
futuro – muito mais barata, inclusive. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, o preço do MWh produzido pela 
hidrelétrica deve cair de R$ 349 para R$ 124 a partir de 
2023, o que deve derrubar as contas de luz de consumidores 
comuns do País em mais de 4%. (Fonte: CNN Brasil - 
adaptado.) 
 
Com base nas informações apresentadas, o preço do MWh 
da energia elétrica produzida pela Usina de Itaipu terá uma 
redução, a partir de 2023, aproximadamente, de: 
 
a) 81,0% 
b) 64,4% 
c) 53,5% 
d) 4,0% 
 

 

 

16) Assinalar a alternativa que apresenta um sistema linear 
de 1º grau que possui os valores de x=5 e de y=-9 como 
solução: 
 

a) �
3x + y = 15
x - 2y = 0  

 

 

b) �2x + 3y = -17
3x - y = 24     

 

 

c) �2x - 2y = -10
x + 3y = -20

 

 

d) �x - y = -4  
x + y = 14

 

 

 

 

17) O Estádio de Wembley, em Londres, tem capacidade 
para 80 mil torcedores. Para as três partidas finais da 
Eurocopa 2020, as autoridades do governo britânico 
anunciaram que o estádio podia operar com 3/4 de sua 
capacidade, em cada partida. Considerando-se que, em 
todas as partidas, a ocupação foi de 100%, qual o número 
total de torcedores que estiveram nas três partidas finais 
disputadas nesse estádio?  
 
a) 60 mil. 
b) 120 mil. 
c) 180 mil. 
d) 240 mil. 
 

 

18) Para qual valor de x tem-se que 14 = −5x + 9? 
 
a) -1 
b) 0 
c) 1 
d) 2 
 

 

 

 
19) O salário líquido de João é de R$ 3.700,00. Desse total, 
25% são destinados ao pagamento do aluguel da casa onde 
mora. Nessas condições, o valor do aluguel da casa de João é 
igual a: 
 
a) R$ 875,00  
b) R$ 925,00 
c) R$ 975,00 
d) R$ 2.625,00 
 

 

 

20) A cotação do real frente ao dólar, em uma casa de 
câmbio, é R$ 5 = US$ 1. A quantia, em reais, que deve ser 
trocada para ter o equivalente a US$ 150 é igual a: 
 
a) 750 
b) 500 
c) 300 
d) 250 
 
 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
21) De acordo com a Constituição Federal, são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si: 
 
I. O Legislativo. 
II. O Executivo. 
III. O Judiciário. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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22) Considerando-se a Lei Orgânica Municipal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

apenas para as mulheres portadoras de deficiência. 
b) É garantido ao servidor público o direito à associação 

sindical, mediante comprovação de quitação eleitoral. 
c) A greve será exercida nos limites definidos pelo Poder 

Executivo. 
d) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender as necessidades temporárias 
de excepcional interesse público. 

 

23) Considerando-se a Lei Orgânica Municipal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O pagamento da remuneração mensal dos servidores 
públicos municipais será realizado até o ________ dia útil do 
mês do trabalho prestado, podendo ser prorrogado até o 
_________ dia do mês subsequente. 
 
a) último | quinto 
b) primeiro | décimo 
c) último | décimo 
d) primeiro | quinto 
 

24) Considerando-se a Lei Orgânica Municipal, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A lei assegurará aos servidores da administração direta 

isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre 
servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local do trabalho. 

II. O benefício da pensão por morte corresponderá à metade 
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

25) Considerando-se a Lei Orgânica Municipal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Município pode celebrar convênios com a União, com o 

Estado e com outros Municípios, mediante autorização da 
Câmara Municipal, para o desenvolvimento de programas 
e prestação de serviços. 

(_) É vedado ao Município alienar seus bens e aceitar 
doações, legados e heranças. 

(_) Compete ao Município estabelecer normas de prevenção 
e controle de ruído, da poluição do meio-ambiente, do 
espaço aéreo e das águas. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.  
  

26) Em 1888, na cidade francesa de Arles, aconteceu um dos 
episódios mais famosos da História da Arte: um estrangeiro 
foi até um bordel da cidade e entregou a uma garota, que 
estava no local, um pacote com um pedaço sangrento de sua 
própria carne. (Fonte: G1 - adaptado.) 
 
Em relação à notícia acima, o artista holandês Vincent Van 
Gogh cortou qual parte do próprio corpo? 
 
a) Dedo. 
b) Lábio. 
c) Nariz. 
d) Orelha. 
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27) Quando se trata da análise da violência letal como um 
fenômeno social, o perfil das vítimas é um dos primeiros 
indicadores a ser considerado, e é aquele sobre o qual se 
tem, atualmente, o maior número de variáveis com 
avançado nível de preenchimento por parte das polícias civis 
e Secretarias de Segurança Pública do País. Considerando-se 
o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os dados 
compilados indicam que as principais vítimas, em todos os 
tipos de mortes violentas intencionais no Brasil, são 
predominantemente: 
 
a) Adolescentes. 
b) Mulheres. 
c) Homens. 
d) Pessoas LGBTQI+. 
 

28) Considerando-se o Word 2010, analisar a sentença 
abaixo: 
 
É possível alterar o espaçamento entre as linhas de texto 
(1ª parte). As notas de rodapé são automaticamente 
renumeradas conforme a movimentação do texto no 
documento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Considerando-se o PowerPoint 2010, na Guia Design, 
seção Configurar Página, pode-se: 
 
I. Alterar a orientação do slide. 
II. Redimensionar o tamanho do slide. 
III. Numerar os slides a partir de zero. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

30) Durante o uso da internet, é importante estar informado 
dos riscos aos quais se está exposto para que se possa tomar 
as medidas preventivas necessárias. Alguns desses riscos 
são: 
 
I. Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos. 
II. Contato com pessoas mal-intencionadas. 
III. Furto de identidade. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), analisar a sentença abaixo: 
 
O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação da saúde executados 
pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, sem a 
participação complementar da iniciativa privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada 
(1ª parte). O acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada 
do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, 
de acordo com a complexidade do serviço (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações 

articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua 
família a aquisição de informações, orientações e formas 
de acesso às políticas públicas disponíveis, com a 
finalidade de propiciar sua plena participação social. 

II. O processo de habilitação e de reabilitação tem por 
objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, 
habilidades e aptidões físicas. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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33) Em conformidade com a Resolução nº 516/2020, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) ____________ consiste no acompanhamento à 
distância de paciente atendido, previamente, de forma 
presencial, por meio de aparelhos tecnológicos. Nesta 
modalidade, o Fisioterapeuta pode utilizar métodos 
síncronos e assíncronos, como também deve decidir sobre a 
necessidade de encontros presenciais para a reavaliação, 
sempre que necessário, podendo o mesmo também ser feito, 
de comum acordo, por outro Fisioterapeuta ou Terapeuta 
Ocupacional local. 
 
a) teleconsulta 
b) telemonitoramento  
c) teleconsultoria 
d) consulta 
 

34) Em relação, aos fatores que influenciam os 
componentes, a progressão e os resultados de um programa 
de reabilitação pós-operatória, marcar C para os fatores que 
são ligados ao paciente, E para os que não são e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Nível de motivação e habilidade para aderir a um 

programa de exercício. 
(_) Estágio de cicatrização dos tecidos envolvidos. 
(_) Integridade das estruturas adjacentes aos tecidos 

envolvidos. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
 

35) De acordo com ORSINI, sobre avaliações de reflexos 
neurológicos superficiais, analisar os itens abaixo: 
 
I.  O sinal de Babinski é quando há lesão na via piramidal; 

não ocorre a flexão plantar. Ao contrário, ocorre a 
extensão do hálux – reflexo cutaneoplantar em extensão. 

II. O sinal de Oppenheim é quando se comprime a 
panturrilha, e o paciente faz extensão do hálux. 

III. O sinal de Gordon é quando, em posição supina, ao ser 
estimulada a crista da tíbia medial, o paciente faz 
extensão do hálux. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) De acordo com O’SULLIVAN e SCHMITZ, os propósitos de 
uma avaliação musculoesquelética incluem, entre outros: 
 
I. Identificar os tecidos específicos que causam ou 

contribuem para o comprometimento, a limitação 
funcional ou a incapacidade. 

II. Determinar uma base para comparação futura. 
III. Avaliar a efetividade da reabilitação e do tratamento 

médico ou cirúrgico. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Segundo PRYOR, é um modo ventilatório em que as 
respirações mandatórias são distribuídas em sincronia com a 
respiração do paciente, o paciente pode respirar por si 
mesmo, mas as respirações mandatórias são liberadas no 
tempo e no ciclo ventilatório que for conveniente para o 
paciente, sendo que uma respiração mandatória não será 
liberada enquanto o paciente estiver respirando 
espontaneamente. Sobre o modo ventilatório em questão, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Ventilação mandatória controlada (CMV). 
b) Ventilação mandatória intermitente (IMV). 
c) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). 
d) Suporte pressórico (IPS). 
 

38) Segundo DUTTON, a amplitude de movimento articular 
tem como base vários fatores. Sobre esses fatores, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Integridade das superfícies articulares e o nível de 

movimentação das articulações. 
(_) Mobilidade dos tecidos moles que circundam as 

articulações. 
(_) Quantidade de cicatrizes. As cicatrizes intersticiais ou 

fibroses ocorrem internamente ou ao redor da cápsula 
das articulações, dentro do músculo e dos ligamentos 
como resultado de traumas anteriores. 

(_) Idade. O movimento das articulações não tende a 
diminuir com a idade. 

(_) Sexo. De maneira geral, as mulheres têm maior 
movimentação articular que os homens.   

 
a) C - C - C - E - C. 
b) E - E - C - C - E. 
c) C - C - E - E - C. 
d) E - E - E - C - E. 
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39) Distúrbios respiratórios do sono causam insuficiência 
respiratória instável e graves sintomas diurnos e são 
indicadores para o suporte ventilatório não invasivo. Quanto 
aos indicativos de que a hipoventilação no sono pode estar 
ocorrendo e o suporte ventilatório noturno deveria ser 
considerado, analisar os itens abaixo: 
 
I. Normocapia diurna (PaCO2 = 45mmHg), ), hipoxemia grave 

noturna, excessiva sonolência e intensas dores de cabeça 
matinais. 

II. Hipocapnia diurna (PaCO2 < 45 mmHg), hipoxemia grave 
noturna, excessiva sonolência e intensas dores de cabeça 
matinais. 

III. Hipercapnia diurna (PaCO2 > 45mmHg), hipoxemia grave 
noturna, excessiva sonolência diurna e intensas dores de 
cabeça matinais. 

 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

40) Conforme SIZÍNIO et al., a melhor opção de tratamento 
para artropatia do manguito rotador ainda é a prevenção, 
por meio de diagnóstico preciso, conduta adequada ou 
encaminhamento para ortopedista com treinamento em 
cirurgia do ombro. Com o diagnóstico feito, é traçada a 
melhor opção de tratamento, seja conservador ou reparo 
cirúrgico precoce do manguito rotador. Evita-se, assim, o 
desenvolvimento de lesão irreparável, que pode evoluir para 
artropatia do manguito rotador. A partir do momento em 
que se instala tal patologia, o tratamento torna-se difícil, 
com várias opções terapêuticas pouco definidas e resultados 
não muito encorajadores. Dentre elas, destacam-se: 
 
I. Conservadora. 
II. Artroscopia. 
III Artrodese. 
IV. Artroplastia. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
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