
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

* 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. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* 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. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* 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. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, 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 no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * 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!! 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FISIOTERAPEUTA 



 

 

 

  

PARTE I - FISIOTERAPIA 
 
01 - “É atividade privativa do fisioterapeuta executar 
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do 
paciente”. Na regulamentação da profissão de 
fisioterapeuta esse texto pode ser encontrado no artigo 3º 
do(a): 

A) Decreto Lei 938/69 
B) Decreto Lei 6.316/75 
C) Decreto Lei 8.856/94 
D) Resolução 10/COFFITO 
E) Resolução 80/COFFITO 

 
02 - Os movimentos corporais acontecem nos planos 
frontal, sargital e horizontal. Desta forma os movimentos 
de flexão e extensão do quadril acontecem no(s) plano(s): 

A) Plano sargital 
B) Plano frontal 
C) Plano horizontal 
D) Planos frontal e sargital 
E) Planos sargital e horizontal 

 
03 - Sabendo-se que articulação gleno-umeral do ombro é 
do tipo sinovial, quantos graus de liberdade a mesma 
possui: 

A) 2 
B) 1 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

 
04 - O músculo quadríceps tem um papel importante no 
movimento do joelho e todo o membro inferior, bem como 
em todos os tipos de movimento (ex.: correr) e esforço 
(subir e descer escadas). Ele recebeu esse nome porque é 
composto de quatro ventres musculares: 

A) Sartório, vasto medial, vasto lateral e vasto 
intermédio 

B) Iliopsoas, vasto medial, vasto lateral e vasto 
intermédio 

C) Reto femural, iliopsoas, vasto medial e vasto 
lateral 

D) Reto femural, vasto medial, vasto lateral e vasto 
intermédio 

E) Reto femural, sartório, vasto medial e vasto lateral 
 
05 - Os músculos abdominais são compostos pelo reto 
abdominal e os oblíquos interno e externo, além dos 
transversos do abdome. A ação conjunta dos mesmos leva 
a flexão do tronco, porém na rotação do tronco para a 
esquerda é exigida apenas a ação dos músculos: 

A) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno direito 
B) Oblíquo externo direito e oblíquo interno esquerdo 
C) Oblíquo externo direito e oblíquo interno direito 
D) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno 

esquerdo 
E) Reto abdominal esquerdo, Oblíquos externo e 

interno esquerdo 
 
 
 
 

06 - Entre o sacro e a base do crânio, a coluna vertebral 
intercala vinte e quatro peças móveis, as vértebras. 
Numerosos elementos ligamentares asseguram a união 
intervertebral e a estabilidade do tronco. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O ligamento amarelo, muito denso e resistente, 
une as lâminas vertebrais. 

B) O ligamento intertransverso se insere, a cada lado, 
nas apófises transversas. 

C) O ligamento longitudinal anterior localiza-se na 
face anterior dos corpos vertebrais. 

D) Os ligamentos interapofisários reforçam a 
estabilidade das articulações interapofisárias. 

E) O ligamento amarelo, muito delgado e frágil, une 
as apófises espinhosas. 

 
07 - A basculação da pelve para o lado oposto e a 
inclinação da parte superior do tronco, constitui o Sinal de 
Duchenne-Trendelenburg. Importante sinal de paralisia ou 
de insuficiência dos músculos: 

A) Glúteo mínimo e Glúteo médio 
B) Glúteo máximo e Tensor da fáscia lata 
C) Glúteo máximo e Glúteo médio 
D) Glúteo médio e Iliopsoas 
E) Glúteo médio e Reto femural 

 
08 - Os movimentos de pronação e supinação do antebraço 
ocorrem nas articulações rádio-ulnar, suas ADM’s 
(Amplitude de Movimento) na goniometria são: 

A) 90 e 90 graus 
B) 45 e 45 graus 
C) 85 e 90 graus 
D) 180 e 180 graus 
E) Zero e 180 graus 

 
09 - As lesões de LCA (Ligamento Cruzado anterior) e 
LCP (Ligamento Cruzado posterior) são diagnosticados 
através dos respectivos testes dinâmicos: 

A) Pivor shift reverse test e pivor shift test 
B) Pivor shift test e teste de gaveta anterior 
C) Pivor shift test e pivor shift reverse test 
D) Pivor shift reverse test e teste de gaveta posterior 
E) Teste de gaveta posterior e teste de gaveta anterior 

 
10 - A manobra índex-nariz, bastante utilizada na 
avaliação neurológica, indica uma: 

A) Dismetria 
B) Disfagia 
C) Disartria 
D) Afasia 
E) Disdiadococinesia 

 
11 - A crioterapia tem um importante papel no controle da 
dor de pacientes com algias da coluna vertebral. Esse 
efeito fisiológico se deve: 

A) A vasodilatação reativa 
B) A vasoconstrição capilar 
C) Ao aumento da velocidade de condução nervosa 
D) Ao aumento da atividade do fuso muscular 
E) Ao fechamento do “portão” descrito por Mezack e 

Wall. 
 



 

 

 

  

12 - A piezoeletricidade (efeito piezoelétrico) é um 
fenômeno observado em cristais anisotrópicos nos quais 
deformações mecânicas provocam polarizações elétricas. 
Esse efeito é observado nos aparelhos de: 

A) Ultrassom 
B) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 
C) FES (Eletroestimulação funcional) 
D) Corrente Galvânica 
E) Corrente Farádica 

 
13 - São características da luz laser, EXCETO: 

A) Colimação 
B) Coerência 
C) Policromática 
D) Monocromaticidade 
E) Efeitos biomodulatórios 

 
14 - Ondas Curtas (O.C.) são ondas que operam no 
espectro de frequência dos 3.000 kHz a 30.000 kHz (3-30 
MHz). São efeitos fisiológicos das O.C., EXCETO: 

A) Aumento da temperatura local 
B) Aumento da circulação sanguínea 
C) Aumento da fagocitose e leucocitose 
D) Aumento da extensibilidade do colágeno 
E) Vasocontrição 

 
15 - Diversos são os modos de estimulação pela TENS, 
desta forma é CORRETO afirmar: 

A) No modo Burst a amplitude é baixa 
B) Na TENS convencional a duração do pulso é 

baixa 
C) O TENS acupuntura possui alta amplitudes, mas 

com baixa duração 
D) No modo Breve-intenso tanto a amplitude quanto 

a duração do pulso são baixas 
E) O TENS Burst é mais indicado na dor aguda 

devido a sua baixa amplitude 
 
16 - Quanto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), marque a alternativa INCORRETA: 

A) Foi instituído pela portaria 154, de 24 de janeiro 
de 2008. 

B) O NASF deve ser constituído por equipes 
compostas por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, para atuarem em conjunto com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família, 
compartilhando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das Equipes de SF 
no qual o NASF está cadastrado. 

C) A portaria 2488, de 21 de outubro de 2011, 
estabelece três modalidades de NASF: I, II e III, 
diferindo principalmente no tocante a quantidade 
de profissionais envolvidos. 

D) Nos Municípios com menos de 100.000 habitantes 
dos Estados da Região Norte, cada NASF 1 
poderá realizar suas atividades vinculado a, no 
mínimo, 5 equipes de Saúde da Família, e a, no 
máximo, a 20. 

E) A equipe do NASF e as equipes da saúde da 
família criarão espaços de discussões para gestão 
do cuidado. 

 

17 - São definidos como atributos essenciais à Atenção 
Primária, EXCETO: 

A) O acesso de primeiro contato do indivíduo com o 
sistema de saúde. 

B) A formação de conselhos comunitários de saúde. 
C) A continuidade da atenção. 
D)  A integralidade da atenção 
E) A coordenação da atenção dentro do sistema. 

 
18 - Sobre a Atenção Básica e a Saúde da família, marque 
a alternativa INCORRETA: 

A) A Estratégia de Saúde da Família, como eixo 
estruturante do SUS, exerce papel de apoiador 
matricial às Equipes do NASF. 

B) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais em unidades básicas de 
saúde. 

C) A expansão e a qualificação da atenção básica, 
organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades 
políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

D) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é 
hoje considerado parte da Saúde da Família.  

E) As equipes de Saúde da Família atuam com ações 
de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 
e na manutenção da saúde desta comunidade. 

 
19 - Proteção articular e conservação de energia são metas 
importantes no tratamento fisioterápico de pacientes com 
osteoartrites. São objetivos dessa conduta, EXCETO: 

A) Promover controle da dor e inflamação 
B) Retardar a progressão das deformidades 
C) Ajudar no processo de reparo tecidual 
D) Promover estabilidade articular 
E) Estimular o paciente a minimizar o uso de seus 

recursos energéticos limitados 
 
20 - A Espondilite Anquilosante (E.A.) é uma doença 
inflamatória, progressiva e crônica que acomete as 
articulações sacroilíacas e o esqueleto axial de forma 
ascendente, com tendência à deformidade. Músculos 
importantes devem ser  alongados para evitar ou minimizar 
a postura de esquiador, comum em quadros avanças da 
E.A. Todos os músculos abaixo relacionados devem ser 
alongados, EXECTO: 

A) Iliopsoas e isquiotibiais 
B) Espinhais e iliocostais 
C) Gastrocnêmio e sóleo 
D) Bíceps braquial e bíceps femural 
E) Iliopsoas e reto femural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

21 - Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, a principal consequência da LER/DORT é a perda 
da capacidade de realizar movimentos, o que interfere 
diretamente sobre a condição social e psicológica do 
indivíduo. São consideradas doenças ocupacionais, 
EXCETO: 

A) Síndrome do túnel do carpo 
B) Epicondilite lateral do cotovelo 
C) Tenossinovite de Quervain 
D) Artrite reumatoide 
E) Dedo em gatilho 

 
22 - A fratura do colo do fêmur é a fratura mais comum em 
idosos, caracterizada por encurtamento do membro, dor ao 
nível do quadril e deformidade em rotação lateral do 
quadril. O tratamento fisioterápico durante a fase 
hospitalar possui os seguintes objetivos, EXCETO: 

A) Posicionar o paciente em adução e rotação interna 
do quadril 

B) Evitar trombose venosa profunda (TVP) 
C) Ter cuidado com hipotensão ortostática  
D) Respeitar os tecidos em cicatrização  
E) Evitar contraturas e deformidades 

 
23 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é importante 
causa de morte e de deficiência física e mental, superado 
apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como 
patologia neurológica com maior impacto na qualidade de 
vida. A Escala de Coma de Glasgow é usada para 
documentar o nível de consciência do paciente e definir a 
gravidade da lesão. Sobre a mesma, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) Pontuação ≤ 8: Lesões cerebrais leves  
B) Pontuação entre 9 e 12: lesões cerebrais graves 
C) Pontuação entre 13 e 15: coma com lesões 

cerebrais muito graves 
D) A Escala relaciona a consciência à resposta 

motora, resposta verbal e abertura dos olhos. 
E) Pontuação ≥ 16: morte cerebral 

 
24 - A Lesão Medular (LM) é uma das formas mais graves 
entre as síndromes incapacitantes. O trauma ou doença que 
altera a função medular produz, como consequência, além 
de déficits sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais 
e tróficas. Sobre LM, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As manifestações clínicas variam de acordo com o 
nível de lesão medular. 

B) Na fase de choque medular o paciente apresenta 
hiperestesia e paralisia espástica.  

C) As lesões acima do segmento medular T1 causam 
tetraplegia e abaixo, paraplegia. 

D) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das 
funções motora, sensitiva e autônoma. 

E) Os automatismos aparecem em portadores de 
lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS). 

 
 
 
 
 
 
 

25 - São recomendações para um bom exame semiológico, 
EXCETO: 

A) O ambiente deve ser restrito, silencioso, claro e 
com temperatura ambiente adequada, 
testemunhado ou não. 

B) Nos pacientes impossibilitados de assumir a 
posição sentada, o exame pode ser realizado em 
decúbito. Sempre que possível a semiologia de 
cada hemitórax deve ser obtida em decúbito 
lateral examinando o lado contralateral. 

C) O tórax deve ficar despido. As mulheres podem 
permanecer com sutiã porém com o cuidado de 
abri-lo. 

D) Paciente deitado com todas as faces do tórax livres 
para qualquer análise e observação, geralmente 
obtido numa maca ou cama. As mãos devem 
repousar sobre os joelhos/coxas com os ombros 
relaxados, rosto ereto com olhar para frente. 

E) Constituem algumas das referências para o exame 
físico do tórax  os ângulos de Louis e Charpy. 

 
26 - A percussão é um importante passo da semiologia 
torácica que permite identificar certos padrões sonoros. 
Um deles é a sonoridade aumentada, também denominada 
hipertimpanismo. Este achado semiológico é indicativo de: 

A) Aumento de líquido nos alvéolos 
B) Aumento de ar nos alvéolos 
C) Aumento do líquido pleural 
D) Aumento da compressão pleural 
E) Todas as respostas estão corretas 

 
27 - São deformidades ortopédicas encontradas em 
crianças com pé torto congênito, EXCETO: 

A) Equinismo no retro e antepé 
B) Varismo no retropé 
C) Abaixamento do arco longitudinal medial do pé 
D) Cavo plantar acentuado 
E) Pé supinado 

 
28 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do 
membro superior que pode ocorrer com a criança no 
momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A 
PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e 
completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A PBO de Klumpke acomete as raízes C5 a C7 do 
plexo braquial 

B) A PBO de Erb-Duchenne é a mais comum (80-
90% dos casos) 

C) A PBO de Erb-Duchenne acomete as raízes de C8 
a T1 

D) A PBO do tipo completa todos os reflexos são 
preservados 

E) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos 
casos) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se ao texto seguinte: 
 
 Estou com saudade de ficar bom. Escrever é 
consequência natural. 

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96) 
 
29- Das afirmações seguintes: 
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade 
de “escrever”. 
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não 
escreve. 
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a 
trabalhar. 

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

 
As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já 
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus 
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo. 

(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96) 
 
30- Das afirmações seguintes: 
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o 
qual não tinha conhecido. 
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e 
conceituado. 
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx 
Deus exclui do povo a condição de raciocinar. 

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

 
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de 
linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) pleonasmo 
D) metáfora 
E) catacrese 

 
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com 
letra maiúscula é: 

A) lo 
B) ópio 
C) povo 
D) experiência 
E) fé 

 
  
 
 
 
 
 

A questão 33 refere-se a tira seguinte: 

 
 
33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a 
tira, exceto: 

A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser 
chamado de frase. 

B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet” 
pode ser considerado um período simples. 

C) A função sintática de “seres humanos” (2º 
quadrinho) é aposto. 

D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma 
oração. 

E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado 
nominal. 

 
34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo, 
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm, 
respectivamente a função sintática de: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) sujeito e objeto indireto 
C) sujeito e complemento nominal 
D) objeto indireto e complemento nominal 
E) sujeito e agente da passiva 

 
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de 
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração 
destacada classifica-se como: 

A) subordinada substantiva subjetiva 
B) subordinada adjetiva restritiva 
C) subordinada adverbial proporcional 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adverbial temporal 

 
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a 
concordância. 

A) São duas horas e quarenta minutos. 
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala. 
C) Vão inclusos à carta os meus documentos. 
D) Não havia motivos bastante para ele faltar. 
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho. 

 
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma 
inadequada: 

A) Sua atitude é passível de punição. 
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente. 
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria. 
D) Ele está apto para frequentar a piscina. 
E) O fumo é nocivo ao organismo. 

 
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo 
INAPTO são, respectivamente: 

A) radical – sufixo 
B) radical – desinência nominal 
C) prefixo – radical – desinência verbal 
D) prefixo – radical – desinência nominal 
E) prefixo – radical 



 

 

 

  

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos 
que devem receber o acento gráfico: 
 “Adoradora da historia de povos antigos e 
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft, 
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por 
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao 
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a 
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do 
museu.” 

NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação, 
n. 37, set. 2002. p. 48. 

A) 05 
B) 04 
C) 06 
D) 03 
E) 07 

 
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite 
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora 
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é 
preenchido corretamente por: 

A) às – a – às – a – à 
B) às – a – as – a – à  
C) as – a – às – a – à 
D) às – a – às – a – a 
E) as – à – às – a – a 

 
 
 


