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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificadoedital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome: Inscrição nº: 

PROVA - FISIOTERAPEUTA NASF 

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla 

escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser 

assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1.A Capsulite adesiva, conhecida 

popularmente como “ombro congelado” que é 

um quadro que se caracteriza por limitação 

dos movimentos e intensa dor no ombro, que 

pode durar vários meses até anos.  São 

tratamentos empregados, EXCETO: 

(a) Alivio da dor. 

(b) Recuperação da amplitude de Movimento 

– ADM. 

(c) TNS. 

(d) Exercícios somente durante a sessão de 

fisioterapia. 

(e) Crioterapia. 

 

2. O Manguito rotador é um grupo de quatro 

músculos e seus tendões, que protegem a parte 

da cabeça do úmero, como um bracelete. São 

eles, EXCETO: 

(a) Músculo supraespinhoso. 

(b) Músculo Infraespinhoso. 

(c) Músculo redondo menor. 

(d) Músculo Subescapular. 

(e) Músculo redondo maior. 

3. A ruptura, ou estiramento do ligamento 

cruzado anterior é uma das lesões mais comuns 

do joelho. Quando o ligamento cruzado 

anterior é lesionado, é grande a chance de que 

uma intervenção cirúrgica seja necessária para 

recuperar as funções do joelho. Ela dependerá 

de vários fatores, entre eles: a gravidade do 

ferimento e o nível de atividade do paciente. 

Qual a função principal desse ligamento: 

(a) Estabilidade rotacional do joelho. 

(b) Restringe o deslocamento posterior da 

tíbia em relação ao fêmur. 

(c) Controla o movimento lateral do joelho. 

(d) Estabilizador estático do joelho. 

(e) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

4. O nervo ciático é considerado o maior do 

corpo humano: estende-se desde a face 

posterior do quadril, descendo por trás da coxa 

e dos joelhos até alcançar o dedo maior do pé, 

ou seja, vai desde a coluna lombar até os pés. 

As principais causas de dor são, EXCETO: 

(a) Hérnia de disco. 

(b) Hiperlordose. 

(c) Tumores e anomalias congênitas. 

(d) Espondiloartrose 

(e) Cervicobraquialgia 

 

5. O músculo glúteo médio estabiliza a pelve, 

impedindo o infra desnivelamento da pelve no 

lado oposto a contração muscular durante a 

fase de oscilação da marcha. O teste é positivo 

quando ocorre a queda da pelve para o lado 

não apoiado, o que significa insuficiência do 

glúteo médio do lado oposto.  

(a) McMurray. 

(b) Trendelenburg. 

(c) Lasègue. 

(d) Thompson. 

(e) Apley. 

6. Devido as particularidades do sistema 

respiratório e a predisposição genética, as 

crianças estão sempre susceptíveis a infecções 

respiratórias. Diversas doenças são 

responsáveis por um acúmulo de secreções 

bronquiais, sendo necessário recorrer a 

intervenção da fisioterapia respiratória cujo 

objetivo fundamental é remover as secreções 

bronquiais e expandir os pulmões. Quando é 

contraindicada a fisioterapia respiratória: 

(a) Quando as crianças estão com 

temperaturas corporais baixas. 

(b) Quando as crianças estão em instabilidade 

cardíacas.  



 
 

3 
 

(c) Quando possuem pneumotórax (ar na 

cavidade pleural) sem drenagem 

adequada. 

(d) Quando as crianças apresentam secreções 

sanguinolentas, sem que se tenha 

conhecimento da origem do sangramento. 

(e) Antes da primeira hora depois da 

alimentação. 

 

7. A DPOC é uma doença pulmonar que 

obstrui as vias aéreas, tornando a respiração 

difícil. Sinais de exacerbação dos sintomas são, 

exceto: 

(a) Aumento da falta de ar e aperto no peito. 

(b) Confusão mental e sonolência excessiva. 

(c) Lábios e unhas normocorados. 

(d) Mudança na cor do muco e febre. 

(e) Tosse excessiva. 

 

 

8. Uma criança, L.N. de 6 anos de idade, 

apresentando tosse secretiva, de cor amarelo 

esverdeado, respiração ofegante e temperatura 

corporal normal no momento, avaliada na 

unidade básica de saúde. Qual a conduta 

fisioterápica possível: 

(a) Aspiração de vias aéreas. 

(b) Não realizar nebulização. 

(c) Não realizar vibração manual. 

(d) Realizar tapotagem. 

(e) Não mobilizar a criança, deixando-a em 

decúbito dorsal. 

 

9. As pessoas com paralisia cerebral podem ser 

classificadas, de acordo com a característica 

clínica mais dominante, em espástico, 

discinético e atáxico.  

I.  Paralisia cerebral espástica. 

II.  Paralisia cerebral discinética. 

III.  Paralisia cerebral atáxica. 

(  ) A paralisia cerebral que se caracteriza por uma 

sensação de desequilíbrio e falta de percepção de 

profundidade. É ocasionada por uma disfunção no 

cerebelo.  

(  ) É caracterizada pela presença de rigidez 

muscular e dificuldade de movimento. 

Ocasionada por uma lesão no sistema piramidal, 

a paralisia cerebral desse tipo é consequente do 

nascimento prematuro. 

(  ) A paralisia cerebral que se caracteriza por 

movimentos atípicos e involuntários. É 

ocasionada por uma lesão do sistema 

extrapiramidal. 

Assinale a alternativa que contém as relações 

corretas: 

(a) III, I E II. 

(b) II, III E I. 

(c) III, II E I. 

(d) I, II E III. 

(e) I, III E II. 

 

10. Condição Neurológica em que o cérebro 

não cresce o suficiente durante a gestação ou 

após o nascimento. Perímetro Cefálico 2 

desvios padrão (DP) abaixo da média em 

relação as outras crianças da mesma idade e 

sexo.  As crianças com microcefalia, 

apresentam com frequência: Déficit intelectual 

e Atraso no Desenvolvimento Neurológico. Os 

fisioterapeutas devem: 

(a) Reconhecer os processos do 

desenvolvimento neuropsicomotor 

(DNPM) da criança. 

(b) Escolher as melhores estratégias de 

avaliação. 

(c) Definir um tratamento para minimizar as 

deficiências. 

(d) Favorecer maior independência e melhor 

qualidade de vida. 

(e) Todas as alternativas estão corretas. 
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11. É uma doença neurológica crônica 

degenerativa e progressiva, caracterizada 

principalmente pelo distúrbio motor de uma 

maneira mais ampla, entretanto, apresenta 

alguns sinais considerados importantes para o 

diagnóstico: são estes: lentificação, o tremor de 

repouso, a rigidez muscular e a instabilidade 

postural. Além desses sinais, muitas vezes o 

paciente evolui com outras complicações 

motoras e pulmonares, tais como: queixa de 

dor, principalmente na coluna, alterações 

posturais, fraqueza muscular, diminuição da 

mobilidade global, alteração de marcha, alto 

risco de queda, além de complicações 

respiratórias. Tal descrição se refere a qual 

agravo: 

(a) Parkinson. 

(b) Esclerose múltipla. 

(c) AVC Isquemico. 

(d) Alzheimer. 

(e) Esclerose amiotrófica lateral. 

 

12. De acordo com a Lei 8080/90, no que se 

refere à competência do Sistema Único de 

saúde, é correto afirmar que: 

(a) À direção nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete formar consórcios 

administrativos intermunicipais.  

(b) À direção estadual do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete estabelecer normas 

e executar a vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras, podendo a 

execução ser complementada pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

(c) À direção nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete elaborar normas 

para regular as relações entre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e os serviços 

privados contratados de assistência à 

saúde.  

(d) À direção municipal do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete estabelecer o 

Sistema Nacional de Auditoria e 

coordenar a avaliação técnica e financeira 

do SUS em todo o Território Nacional em 

cooperação técnica com os Estados, 

Municípios e Distrito Federal.  

(e) À direção municipal do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete normatizar e 

coordenar nacionalmente o Sistema 

Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados. 

 

13. Paciente, 13 anos, sexo masculino, é 

encaminhado pelo setor de ortopedia para 

atendimento fisioterapêutico devido a uma 

alteração postural. Após realizar a avaliação 

postural e examinar a radiografia, o 

fisioterapeuta diagnostica que o jovem 

paciente possui uma escoliose não estrutural. 

Em relação ao caso, é correto afirmar que: 

 

(a) Ocorre uma irritação da raiz nervosa no 

lado da convexidade.  

(b) Ocorre uma irritação da articulação 

decorrente da aproximação das facetas no 

lado da convexidade.  

(c) No quadril aduzido os músculos adutores 

daquele lado podem ter flexibilidade 

diminuída e os músculos abdutores ficam 

alongados e fracos.  

14. O ultra-som é um método que deve ser 

utilizado como parte integrante de um 

programa de reabilitação, ou seja, dificilmente 

ele é a única ferramenta terapêutica utilizada 

na sessão e geralmente ele auxilia e/ou 

potencializa os efeitos de outros métodos. São 

contraindicações do ultra-som, exceto: 

(a) Testículos. 

(b) Tumores. 

(c) Tromboflebites. 

(d) Inflamação séptica. 

(e) Edema articular. 
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(d) Ocorre uma fadiga muscular e distensão 

ligamentar no lado da concavidade.  

(e) No quadril aduzido, os músculos 

abdutores daquele lado podem ter 

flexibilidade diminuída e os músculos 

adutores ficam alongados e fracos. 

 

 

15. Na Fisioterapia é utilizado dois tipos de 

laser no tratamento das úlceras: HeNe e 

AsGa.Ocorre aumento da microcirculação que 

facilita o aumento do fluxo e oxigenação.  

No Laser Hélio- Neônio: a radiação visível 

(Vermelho), comprimento de onda 632,8 nm, 

apresenta potencial terapêutico mais 

destacado em lesão superficial e no Laser 

Arseneto de Gálio: radiação invisível (infra- 

vermelho), comprimento de onda 904 nm, 

regime de emissão pulsado, apresenta 

potencial terapêutico em lesão profunda. São 

efeitos terapêuticos do laser, exceto: 

(a) Efeito analgésico. 

(b) Efeito antinflamatório. 

(c) Efeito antiedematoso. 

(d) Efeito necrotizante. 

(e) Efeito cicatrizante. 

16. Banho de contraste é uma técnica 

fisioterápica que promove: Marque V para 

verdadeiro e F para. 

(  ) Alternância entre dilatação e constrição 

dos vasos sanguíneos, com o uso 

intercalado de modalidades de calor e 

frio, respectivamente.  

(  ) É indicado para lesões articulares, em que 

há formação evidente do edema. Por 

realizar uma espécie de drenagem do 

edema, esta técnica é usada nas lesões 

das articulações distais do corpo, como 

tornozelo e punho.  

( ) A sessão pode ser encerrada com o 

aquecimento ou com resfriamento. Essa 

terapia pode ser realizada até 4 vezes ao 

dia.    

Escolha a alternativa correta:   

(a) V, V e V. 

(b) F, F e V. 

(c) V, V e F. 

(d) V, F e V. 

(e) F, V e F. 

 

 

17. Assinale a alternativa que completa correta 

e respectivamente as lacunas. A medula está 

localizada no interior da coluna vertebral, 

cada um dos ______ pares de nervos espinhais 

se origina na medula espinal por meio de 

______ raízes nervosas espinais. A raiz ventral 

composta por fibras ______ e a raiz dorsal 

composta por fibras ______.  

(a) 20; 2; motoras; sensitivas.  

(b) 34; 4; sensitivas; motoras.  

(c) 31; 2; motoras; sensitivas.  

(d) 24; 2; sensitivas; motoras.  

(e) 31; 4; motoras; sensitivas. 

 

 

 

18. São princípios do Sistema Único de Saúde 

– SUS, que constam na Lei 8080/90: 

 

(a) Centralização, Universalidade e 

integralidade. 

(b) Hierarquização, centralização e 

integralidade. 

(c) Integralidade, participação popular e 

autonomia 

(d) Universalidade, participação popular e 

autonomia.  

(e) Universalidade, igualdade e integralidade. 
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19. Quanto à competência da direção 

municipal do sistema de saúde (SUS) regida 

pela Lei n° 8.080/90, considere as seguintes 

atribuições: 

I.  Planejar, organizar, controlar e avaliar as 

ações e os serviços de saúde e gerir e 

executar os serviços públicos de saúde. 

II.  Participar do planejamento, 

programação e organização da rede 

nacional e independente do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em articulação 

com sua direção estadual. 

III.  Acompanhar o processo de licitação 

para definir a gestão de laboratórios 

públicos de saúde e hemocentros. 

IV.  Executar a vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras 

independentemente da União e dos 

Estados. 

É (são) da competência da direção municipal 

do Sistema Único de Saúde (SUS): 
(a) Somente III. 

(b) Somente I. 

(c) Somente I e II. 

(d) Somente II e IV. 

(e) Somente III e IV. 

 

20. Assinale a alternativa correta a respeito da 

lei 8142:  

 

(a) Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes. 

(b) Dispõe sobre licitação e contratos da 

Administração.  

(c) Da nova redação ao artigo 177 da 

Constituição Federal, alterando e 

inserindo parágrafos. 

(d) Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde. 

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

 


