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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 17/01/2011, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS de 22/10/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 

FISIOTERAPEUTA 
 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA  
 
01 - A recuperação de amplitude articular é objetivo da 
fisioterapia, sobre a amplitude correta do punho marque a 
alternativa correta: 

A) Realiza abdução radial 20 graus 
B) Realiza abdução radial 35 graus 
C) Realiza abdução radial 33 graus 
D) Realiza abdução radial 40 graus 
E) Realiza extensão 90 graus 

 
02 - No antebraço a supinação a partir da posição 
intermediária varia de: 

A) Zero a 90 graus 
B) 20 a 120 graus 
C) Zero a 50 graus 
D) 15 a 100 graus 
E) 25 a 125 graus 

 
03 - A articulação do quadril realiza rotação externa em 
torno de: 

A) 55 graus 
B) 45 graus 
C) 65 graus 
D) 50 graus 
E) 75 graus 
 

04 - O tornozelo neutro com o pé em ângulo reto e com a 
perna e joelho fletido realiza dorsiflexão em torno de: 

A) Zero a 30 graus 
B) Zero a 45 graus 
C) Zero a 15 graus 
D) Zero a 60 graus 
E) Zero a 5 graus 

 
05 - Pode-se definir Torque ou momento de força como: 

A) Produto da divisão articular entre a força e sua 
resultante 

B) Resultante da força externa entre as alavancas 
C) Divisão binária entre as alavancas e suas 

resultantes externas 
D) Produto da força vezes a distância perpendicular 

desde sua linha de ação até o eixo de movimento. 
E) Somatório das forças paralelas ao longo eixo de 

movimento 
 
06 - O centro de gravidade do humano adulto na posição 
anatômica foi determinado como ficando : 

A) Posterior a primeira vértebra sacra 
B) Anterior ao axis 
C) Posterior a primeira vértebra lombar 
D) Anterior a segunda vértebra sacra 
E) Posterior a oitava vértebra torácica 

 
 
 
 
 
 
 
 

07 - Um homem com peso de 67,5 Kg apresentando 
cabeça com 4,6 Kg(6,9% porcentagem do peso corporal 
total) o seu centro de gravidade(cabeça) localiza-se 
anatomicamente no: 

A) Seio nasal 
B) Maxila 
C) Seio esfenoidal 
D) Glabela 
E) Mandíbula 

 
08 - A miofibrila contráctil é composta de unidades e cada 
unidade é denominada de : 

A) Linha Z 
B) Fascículo 
C) Sarcolema 
D) Sarcoplasma 
E) Sarcômero 

 
09 - A fibra muscular Tipo I contração lenta apresenta 
enzimas oxidativas: 

A) Baixas 
B) Intermediárias 
C) Ausentes 
D) Altas 
E) Neutras 

 
10 - A fibra muscular tipo IIA contração rápida apresenta 
enzimas glicolíticas: 

A) Baixas 
B) Intermediárias 
C) Ausentes 
D) Altas 
E) Neutras 

 
11 - As fibras motoras conduzem impulsos nervosos e são 
designadas: 

A) Aferentes 
B) Eferentes 
C) Neutras 
D) Autonômicas 
E) Sensitivas 

 
12 - Residem dentro dos tendões dos músculos perto do 
ponto de inserção da fibra muscular: 

A) Órgão tendinoso de Golgi 
B) Fascículo Grácil 
C) Portal da dor 
D) Epinefrina 
E) Norepinefrina 

 
13 - Composto de 3 a 10 pequenas fibras musculares, é 
pequeno porém complexo e com múltiplas funções: 

A) Fibras deltas 
B) Fibras betas 
C) Fuso muscular 
D) OTG 
E) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
 
 



 

14 - Doença dos neurônios motores superiores pode 
conduzir a um estado de: 

A) Alto tono 
B) Hipertonicidade 
C) Espasticidade 
D) Hipertonia 
E) Todas corretas 

 
15 - Na síndrome do túnel do carpo pode-se observar 
comprometimento do: 

A) Nervo ulnar 
B) Nervo radial 
C) Nervo braquial 
D) Nervo facial 
E) Nervo mediano 

 
16 - O SNC é muito vulnerável à redução no suprimento 
sanguíneo, que pode ocorrer decorrente de: 

A) Todas corretas 
B) Mal formação de vaso sanguíneo 
C) Aterosclerose 
D) Hipertensão arterial 
E) Doença cardíaca 

 
17 - Músculo que contrai ao mesmo tempo que o agonista 
é definido como: 

A) Antagonista 
B) Sinergista 
C) Agonista motor 
D) Agonista acessório 
E) Agonista secundário 

 
18 - Definida como a distância que o músculo é capaz de 
encurtar-se depois que foi alongado tanto quanto o que 
permite a articulação sobre a qual ele passa: 

A) Excursão funcional 
B) Insuficiência passiva 
C) Insuficiência ativa 
D) Sinergismo 
E) Co-contração 

 
19 - Apresenta inervação derivada diretamente do primeiro 
e segundo nervo sacral e ação de rotação externa do 
quadril: 

A) Glúteo médio 
B) Sartório 
C) Fáscia lata 
D) Piriforme 
E) Reto da coxa 

 
20 - Indica-se a hidroterapia no respectivo caso: 

A) Todos os casos citados 
B) Problemas articulares pós 10 dias de cirurgia 

odontológica do terceiro molar 
C) Problemas de coluna pós cicatrização de cirurgia 

dermatológica 
D) Problemas de disfunção de ATM com associação 

postural 
E) Problemas de coluna cervical e obesidade 

 

21 - A eletroestimulação relaciona-se diretamente seu 
efeito analgésico com: 

A) Teoria do portal da dor 
B) Teoria hidrodinâmica da dor 
C) Fonoforese cutânea 
D) Eletroestimulação de endorfinas 
E) Fasciculação da dor 

 
22 - A neurologia  aplicada a fisioterapia deve preocupar-
se com diversos aspectos,exceto: 

A) prescrição de exercícios 
B) prescrição de alongamentos 
C) prescrição medicamentosa 
D) ganho de amplitude de movimento 
E) avaliação da cognição 

 
23 - Dor lombar pode relacionar-se com: 

A) Tumor 
B) Postura 
C) Obesidade infantil 
D) Doença ocupacional 
E) Todas corretas 

 
24 - Paciente com síndrome de down deve antes de 
acompanhamento fisioterapêutico ser avaliado pelo 
médico cuja disfunção  na especialidade é comum na 
respectiva síndrome: 

A) Ortomolecular 
B) Cardiologista 
C) Dermatologista 
D) Oncologista 
E) Médico do trabalho 

 
25 - A prescrição de AINEs na fisioterapia é comum nos 
seguintes casos: 

A) Doenças reumáticas 
B) Fisioterapia não prescreve AINEs 
C) Doenças cardíacas 
D) Doenças respiratórias 
E) Doenças ortopédicas com diagnóstico e 

prognóstico ruim 
 
26 - Evita-se pacientes com incontinência urinária na 
hidroterapia e: 

A) Doenças cutâneas 
B) Feridas cicatrizadas 
C) Com 2 semanas apenas de remoção de suturas de 

retirada de sinal 
D) Cicatriz umbilical 
E) Doenças endodônticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 - Paciente na sessão de número 20 de fisioterapia e sem 
melhora significativa deve: 

A) apenas refazer a avaliação e prescrever 
medicamentos 

B) sugerir tomar outra caixa dos comprimidos 
prescritos 

C) incrementar as sessões de fisioterapia com 
manobras de osteopatia independente do caso 

D) informar que o caso não tem cura 
E) ser encaminhado para o médico e refazer a 

avaliação fisioterapeutica  
 
28 - Paciente é encaminhado para fisioterapia e chega com 
a prescrição médica onde deve-se: 

A) tratar sem avaliação pois já está prescrito 
B) ligar para o médico e informar que não irá atender 

com prescrição e encaminhar para outro 
profissional da saúde 

C) fazer tudo diferente da prescrição para mostrar 
que a fisioterapia é independente 

D) fazer a prescrição medicamentosa e encaminhar 
para o médico 

E) avaliar independente da prescrição médica 
 
 
 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 “O homem hoje em dia desenvolveu para tudo 
que costumava fazer com o próprio corpo, extensões ou 
prolongamentos desse mesmo corpo. A evolução de suas 
armas começa pelos dentes e punhos e termina com a 
bomba atômica. Indumentária e casas são extensões dos 
mecanismos biológicos de controle de temperatura do 
corpo. A mobília substitui o acocorar-se e sentar-se no 
chão. Instrumentos mecânicos, lentes, televisão, telefones 
e livros que levam a voz através do tempo e do espaço 
constituem exemplos de extensões materiais. Dinheiro é 
meio de estender os benefícios e de armazenar trabalho. 
Nosso sistema de transportes faz agora o que 
costumávamos fazer com os pés e as costas. De fato, 
podemos tratar de todas as coisas materiais feitas pelo 
homem como extensões ou prolongamentos do que ele 
fazia com o corpo ou com alguma parte especializada do 
corpo.” 

(Leslie A. White, The science of culture) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I – A série de afirmações existentes entre o primeiro e o 
último período do texto têm a finalidade de desenvolver, 
explicando, a declaração feita no período inicial, por meio 
de exemplos esclarecedores. 
II – Os transportes como extensão dos pés é um exemplo 
da afirmação do texto que diz serem todas as coisas 
materiais, extensões ou prolongamentos do que o homem 
fazia com o corpo ou com alguma parte dele. 
III – É possível dizer que durante o texto encontramos uma 
série de declarações que têm como objetivo, dar 
credibilidade ao que é afirmado, já que as afirmações se 
apóiam em fatos historicamente comprovados. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Estão corretos os itens I e II. 

 

30 - No trecho “De fato, podemos tratar de todas as coisas 
materiais feitas pelo homem como extensões ou 
prolongamentos...”, a expressão destacada tem como 
objetivo: 

A) corrigir declarações feitas anteriormente. 
B) ratificar informação apresentada anteriormente. 
C) ampliar informações já exibidas. 
D) esclarecer informações confusas. 
E) adicionar dados aos já fornecidos. 

 

31 - A frase em que a grafia está inteiramente correta é: 
A) O fato passou desapercebido até o momento. 
B) Se você não consertar a porta, não poderá serrá-la, 

havendo o perigo iminente de um assalto. 
C) Apesar de criticada, a atitude do aluno agradou a 

muitos, pela espontaneidade e descrição. 
D) Sabia que, se infringisse as normas da escola, 

poderia sofrer conseqüências desagradáveis. 
E) O grande mal da discussão é que ela não foi 

orientada pelo bom censo. 
32 - Aponte a alternativa que justifica corretamente o 
emprego das vírgulas na seguinte frase: 
Os advogados, com muito cuidado, analisaram o 
documento. 

A) Isolar adjunto adverbial deslocado. 
B) Isolar o vocativo. 
C) Isolar determinadas expressões explicativas. 
D) Isolar o aposto. 
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de lugar. 

 
33 - Assinale a opção que apresenta somente palavras 
formadas por derivação parassintética: 

A) pernoitar – encruzilhada – vadiagem 
B) emudecer – esmiuçar – pontaria 
C) embarcar – subterrâneo – avermelhar 
D) desalmado – apedrejar – procura 
E) empobrecer – amanhecer – apolítico 

 
 
 
 
 
 



 

A questão 34 refere-se a charge seguinte: 
 

 
 
34 - Das afirmações seguintes: 
I – A palavra “distância” é empregada com um sentido 
duplo: separação de classes sociais caracterizada pela 
distância física e divisão pelo poder econômico. 
II – O chargista refere-se não só à distância física entre as 
classes sociais, ao retratar os ricos num navio, mas 
principalmente à enorme distância entre elas quanto ao 
poder aquisitivo ou econômico. 
III – Através da imagem apresentada, o chargista procura 
ressaltar a existência de igualdade entre classes sociais no 
Brasil. 

A) Está correto apenas o item I. 
B) Todos estão corretos. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Estão corretos apenas itens I e II. 

 
35 - A palavra destacada está incorretamente flexionada na 
frase: 

A) Os móbiles estão presos por cordeizinhos. 
B) Quaisquer que fossem as medidas, ele as impugnava. 
C) Subirei nos paus-de-sebo. 
D) Dois dos guardas-roupas estavam repletos de cupim. 
E) Estrela brilhante lá dos altos-mares. 

 
36 - Indique a alternativa que completa corretamente a frase:  
 “___ anos não ia ___ terra natal de meus pais, mas 
daqui ___ algumas horas estarei lá.” 

A) Há – à – à 
B) Há – à – a 
C) Há – a – a 
D) A – há – a 
E) A – à – a 

 
 
 
 

37 - Podemos classificar como oração subordinada adjetiva 
restritiva: 

A) Os livros que tomei emprestados da biblioteca são 
muito antigos. 

B) Os oceanos, que nos fornecem alimentos, estão 
sendo poluídos. 

C) Todos defendiam esta ideia: que o prédio fosse 
desapropriado. 

D) Seus amigos confiam em que você vencerá. 
E) Nossa maior preocupação era que chovesse. 

 
38 - Identifique a figura de linguagem apresentada no 
seguinte trecho: 
 “As máquinas são adoradas porque são belas, e 
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são 
feias, e detestadas por imporem a escravidão.” 

A) hipérbole 
B) ironia 
C) personificação 
D) antítese 
E) onomatopeia 

 
39 - Das alternativas seguintes, a que apresenta concordância 
verbal incorreta é: 

A) No futuro, haverá cidades espaciais. 
B) O sobrinho pequeno sempre foi suas alegrias. 
C) Dois metros de tecido foram pouco para fazer a 

cortina. 
D) Saí quando era uma e quinze. 
E) A fama dos filhos sempre será o grande orgulho do 

velho. 
 
40 - Identifique a alternativa que torna correta a regência 
nominal nas seguintes frases: 
I – São poucos os cargos ____ os quais os jovens são aptos. 
II – Alguns acontecimentos ____ que estive alheio eram 
bastante relevantes. 
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo realmente 
prejudicaram-lhe a carreira profissional. 

A) para – a – por 
B) para – de – por 
C) para – a – em 
D) a – a – com 
E) a – de – com 

  
 


