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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

FISIOTERAPEUTA
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – Em relação à Lei nº 8.080/1990, NÃO compete à direção nacional do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

 

A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

B) Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes 

de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 

C) Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

aperfeiçoamento da sua atuação institucional. 

D) 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) Promover condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas 

municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual. 

 

 
QUESTÃO 14 – O que estabelece a Resolução nº 424/2013? 

 

A) O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. 

B) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras 

providências. 

C) As profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional e dá outras providências. 

D) A prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho a que os profissionais Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos. 

E) O atendimento domiciliar e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

 

QUESTÃO 15 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 sobre as anormalidades do ritmo respiratório e suas 

definições. 

 

Coluna 1 

1. Expiração prolongada. 

2. Ritmo de Cheynes-Stokes. 

3. Ritmo de Kussmaul. 

4. Ritmo de Biot. 

 

Coluna 2 

(  ) Ritmo em que os movimentos respiratórios são rápidos, profundos e regulares, ocorre em casos 

de acidose metabólica. 

(  ) Observada em pacientes com doença pulmonar obstrutiva, quando há grave limitação ao fluxo 

expiratório pelo fechamento dinâmico das vias aéreas de pequeno calibre. 

(  ) Observam-se movimentos respiratórios irregulares em frequência e amplitude, podendo haver 

períodos de apneia, observados na presença de grave sofrimento cerebral. 

(  ) Respiração irregular com períodos de movimentos respiratórios rápidos e períodos de apneia, é 

normalmente associada a distúrbios neurológicos graves. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 3 – 2 – 4. 

B) 2 – 4 – 1 – 3. 

C) 4 – 1 – 3 – 2. 

D) 3 – 1 – 4 – 2. 

E) 4 – 2 – 3 – 1. 
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QUESTÃO 16 – Os testes de capacidade física são utilizados para qualificar o grau de limitação e 

discriminar as causas de intolerância ao exercício, prescrever um treinamento adequado para cada 

paciente e, posteriormente, ao final do programa, quantificar a melhora de cada indivíduo. Sobre 

esses testes, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O teste de caminhada de 6 minutos avalia a capacidade submáxima funcional. 

B) O objetivo do teste Incremental é definir a tolerância mínima ao exercício e seus possíveis fatores 

limitantes. 

C) A escala de Borg avalia o grau de dispneia. 

D) O teste de Endurance avalia a capacidade do indivíduo de manter-se em exercício o maior tempo 

possível com 90% da inclinação máxima atingida no teste Incremental.  

E) É especialmente importante a avaliação da dispneia para as AVDs realizando-as em um laboratório 

próprio ou simulando tais atividades. 
 

 

QUESTÃO 17 – Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) A criação dos NASF propicia a ampliação das ações de APS, aumentando o escopo de intervenções 

no processo saúde-doença, favorecendo o cuidado da população e fortalecendo a Estratégia de 

Saúde da Família. Isso inclui as ações de reabilitação, historicamente associadas, todavia, aos 

níveis secundários e terciários de atenção, baseadas em um modelo biomédico e reparativo, 

centrado na doença e em seus efeitos, com ênfase em procedimentos tecnicistas e individuais. 

Trata-se, esse último modelo, de algo que evidentemente não responde de forma eficiente aos 

problemas de saúde da população. 

B) A reabilitação na Atenção Primária à Saúde (APS) deve repercutir diretamente na atenção integral 

ao sujeito, de sua família e comunidade, considerando todas as necessidades identificadas no 

território para além do plano da deficiência propriamente dita, contemplando as diversas condições 

e agravos de saúde habitualmente evidenciadas no cotidiano das equipes de Saúde da Família, tais 

como dor crônica, fraturas, alterações de linguagem oral e escrita, voz, na motricidade orofacial, 

entre outras. Mais do que isso, os papéis dos profissionais em tal campo devem contribuir para que 

sujeitos, famílias e comunidade assumam protagonismo no desenvolvimento de ações que 

promovam a mobilização da comunidade e também evitem e contornem obstáculos à qualidade de 

vida, com reflexos na prevenção de deficiências. 

C) A reabilitação tem papel de fundamental importância nos NASF, visto que a atuação 

multiprofissional pode propiciar a redução de incapacidades e deficiências com vistas à melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua inclusão social, combatendo a discriminação e 

ampliando o acesso ao sistema de saúde. 

D) A reabilitação deve ocorrer na moradia, valorizando o saber da comunidade, e integrar-se a outros 

equipamentos presentes no território. Assim, é fundamental que os serviços dos fisioterapeutas 

sejam fortalecidos para o cuidado da população e da pessoa com deficiência, e que tenham os 

conhecimentos necessários à realização de uma atenção resolutiva e de qualidade. 

E) De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência 

tem direto a ser atendida nos serviços de saúde do SUS, desde as Unidades Básicas de Saúde até 

os Serviços de Reabilitação e os hospitais. Esse direito compreende as ações de prevenção, cura e 

reabilitação, incluindo consulta médica, tratamento odontológico, procedimentos de enfermagem, 

visita dos agentes comunitários de saúde, exames laboratoriais e medicamentos distribuídos pelo 

SUS. Isso inclui ainda o direito de receber órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção que 

necessitem complementarmente do trabalho de reabilitação e terapias. A Política Nacional de Saúde 

da Pessoa com Deficiência define, portanto, amplo leque de possibilidades, que vai da prevenção 

de agravos à proteção da saúde, passando pela reabilitação. 
 

 
QUESTÃO 18 – Qual o tratamento que a Portaria Conjunta nº 21/2018 aprova? 

 

A) As diretrizes brasileiras para o tratamento de fratura do colo do fêmur em idosos.  

B) O protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da Esclerose Múltipla. 

C) O protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da Dermatomiosite e Polimiosite. 

D) As diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica (DRC) no SUS. 

E) As diretrizes diagnósticas e terapêuticas do Câncer de Pulmão. 

 



473_CE_07_NS_5/9/201911:57:42 

Execução: Fundatec 
FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto às ações propostas para o NASF, para área 

de atuação da reabilitação. 

 

A) Realização do levantamento de pessoas com deficiências residentes na área sob responsabilidade 

do NASF e equipes vinculadas. 

B) Realização de atividades coletivas: práticas corporais, tratamento de dores posturais, orientações 

para famílias de pessoas com deficiência, grupo de estimulação cognitiva para adultos/prevenção 

de problemas de memória, entre outros temas. 

C) Realização de capacitação do ACS para a identificação de sinais de risco para o autismo e outros 

transtornos mentais e comportamentais. 

D) Encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses e/ou próteses 

realizadas por outro nível de atenção à saúde. 

E) Desenvolvimento de ações de reabilitação baseadas no saber da comunidade, valorizando seu 

potencial e considerando que todos os envolvidos são agentes do processo de reabilitação e inclusão 

social. 

 

 

QUESTÃO 20 – Quais são os fatores de maior importância no pós-operatório da cirurgia cardíaca? 

 

A) Obesidade, tabagismo e idade. 

B) Anestesia geral, circulação extracorpórea e dor pós-operatória. 

C) Drenagem torácica, tabagismo e dissecção da artéria mamária. 

D) Tabagismo, balanço hídrico e dor. 

E) Dor, drenagem torácica e balanço hídrico. 

 

 

QUESTÃO 21 – No âmbito da Fisioterapia, recomenda-se que, nos primeiros __________ de vida de 

uma criança, o ____________ realize uma avaliação mais ___________, no âmbito cinético-funcional, 

seja nas atividades de _______________, nas atividades de lazer e/ou nas desportivas.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) dias – terapeuta – adequada – mobilidade 

B) meses – fisioterapeuta – focada – alongamento 

C) anos – fisioterapeuta – específica – vida diária 

D) dias – médico – adequada – alongamento 

E) meses – terapeuta – específica – vida diária 

 

 

QUESTÃO 22 – A lesão do TCE pode comprometer todos os membros, ocorrendo, concomitantemente, 

alterações de tônus e de postura. Inicialmente, o tônus encontra-se reduzido e, mais usualmente, 

evolui para um quadro de espasticidade, podendo levar à instalação de um quadro que contribui para 

a ocorrência de contraturas e deformidades. Sobre esse tipo de lesão, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) As contraturas ou encurtamentos de pele, tendões, ligamentos, músculos ou cápsula articular 

podem resultar do período de imobilização do paciente, ocasionando fatores de risco representados 

pela espasticidade muscular, pelo mau alinhamento e pelo posicionamento. 

B) Em alguns casos, observa-se a presença do padrão hemiplégico e ou hemiparético, que são 

caracterizados pela abolição da função de um hemicorpo (hemiparesia) e pela diminuição da função 

de um hemicorpo (hemiplegia), com alterações de postura e mobilidade funcional de membro 

superior e de membro inferior. 

C) Dor, limitação articular e falhas de consolidação muitas vezes limitam a realização de exercícios, 

interferem no adequado posicionamento, dificultam o ortostatismo, a marcha e a realização de 

atividades de cuidado pessoal. 

D) Pessoas com TCE podem ter como uma de suas sequelas sensório-motoras a disfagia orofaríngea. 

E) Os distúrbios sensoriais ocasionam a perda da capacidade de discriminação tátil, dor, temperatura, 

textura e propriocepção. Observam-se também déficits na percepção auditiva, gustativa, olfativa e 

visual. 
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QUESTÃO 23 – Como são chamados os cordões esbranquiçados, que têm como função levar impulsos 

ao Sistema Nervoso Central e são formados por fibras nervosas unidas por tecidos conjuntivos?  

 

A) Nervos. 

B) Gânglios. 

C) Músculos. 

D) Tendões. 

E) Fibras. 

  

 

QUESTÃO 24 – O Sistema Circulatório é constituído por: 

 

A) Sistema Vascular e Sistema Respiratório. 

B) Sistema Sanguíneo, Sistema Linfático e órgãos hemopoéticos. 

C) Coração, Sistema Respiratório e Sistema Vascular. 

D) Veias e artérias. 

E) Sistema Hemopoético e Sistema Linfático. 

  

 

QUESTÃO 25 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, levando em consideração que o tipo e a qualidade 

de dor estão relacionados à estrutura e às sensações. 

 

Coluna 1  

1. Cãibra, indistinta, contínua.  

2. Aguda, viva, como um relâmpago.               

3. Aguda em tiro.                                              

4. Ardente, pressionando, ferroando, contínua.   

5. Profunda, importuna, indistinta.                        

6. Nítida, intensa, intolerável.                                

7. Latejante, difusa.  

 

Coluna 2                                          

(  ) Nervo simpático. 

(  ) Raiz nervosa. 

(  ) Nervo. 

(  ) Músculo. 

(  ) Vascular. 

(  ) Osso. 

(  ) Fratura. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 5 – 6 – 7 – 1 – 3 – 4. 

B) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 6. 

C) 4 – 3 – 2 – 1 – 7 – 5 – 6.  

D) 1 – 5 – 7 – 6 – 2 – 3 – 4. 

E) 6 – 2 – 3 – 1 – 5 – 4 – 7. 

  

 

QUESTÃO 26 – Exames físicos são realizados para identificar a região lesada. O Teste de Thomas 

avalia a lesão de qual estrutura?  

 

A) Retofemoral. 

B) Sacroilíaca. 

C) Quadríceps. 

D) Ílio Psoas. 

E) Sartório. 
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QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa correta quanto à avaliação cardiorrespiratória. 
 

A) A história clínica não é importante na avaliação. 

B) A dispneia, a tosse, a expectoração, os sibilos e a dor torácica podem estar presentes na queixa 

principal e o exame físico possibilita obter dados importantes sobre cada um dos sinais e sintomas. 

C) O tabagismo é indicador secundário da gravidade da doença pulmonar. 

D) Em relação aos fatores de risco para doença respiratória, devemos considerar somente a poluição 

ambiental. 

E) As infecções pulmonares não são recorrentes. 
  

 

QUESTÃO 28 – Qual o nome dado à sensação de dispneia, que surge ou se agrava com a adoção da 

posição ortostática, particularmente em pé, e que, classicamente, ocorre em pacientes com quadros 

de pericardite ou na presença de shunts direito-esquerdos? 
 

A) Ortopneia. 

B) Dispneia paroxística noturna. 

C) Asma cardíaca. 

D) Dispneia de esforço. 

E) Platipneia. 
 

 

QUESTÃO 29 – Na ausculta pulmonar, o estertor crepitante indica comprometimento: 
 

A) Pulmonar. 

B) Alveolar. 

C) Bronquíolo. 

D) Traqueobrônquico. 

E) Brônquico. 
  

 

QUESTÃO 30 – O Teste de Carga Máxima é chamado de: 
 

A) 1RM. 

B) 2RM. 

C) 3RM. 

D) 4RM. 

E) 5RM. 
 

 

QUESTÃO 31 – É uma contraindicação para uso do alongamento, EXCETO:  
 

A) Fratura recente em consolidação. 

B) Cicatrização aguda do tecido mole. 

C) Existência de hipermobilidade. 

D) Fraqueza muscular.  

E) Bloqueio ósseo que limita o movimento. 
 

 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta quanto ao alongamento por Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptivo (FNP). 
 

A) A FNP é um exercício que busca a diminuição da amplitude de movimento (ADM) e da flexibilidade. 

B) O alongamento por FNP procura facilitar a musculatura na qual se situa e usa o princípio da 

estimulação. 

C) A vantagem em relação ao estático é que o alongamento por FNP não tem necessidade de 

acompanhamento profissional. 

D) As técnicas de FNP exigem inervação íntegra e controle voluntário do músculo encurtado, ou do 

músculo em função oposta ao músculo a ser alongado. 

E) É uma técnica recomendada e efetiva para pacientes com paralisia ou espasticidade resultante de 

doenças ou lesões neurológicas. 

 

 



473_CE_07_NS_5/9/201911:57:42 

Execução: Fundatec 
FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO 33 – As contraindicações – arteriosclerose, doença vascular periférica, crioglobinemia, 

urticária – referem-se a qual procedimento fisioterapêutico?  

 

A) Micro-ondas. 

B) TENS. 

C) Compressas quentes. 

D) Ondas Curtas. 

E) Crioterapia.  

 

 

QUESTÃO 34 – Quando o calor superficial por contato é aplicado, a mudança de temperatura na 

superfície do tecido depende: 

 

I. Da intensidade do calor (watts/cm²). 

II. Da duração da exposição ao calor (minutos). 

III. Do tamanho da área exposta (cm²). 

IV. Do meio térmico, que é um produto das características de condutividade térmica, umidade e calor 

específico do músculo.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 35 – A ___________ por ondas curtas (OC) é a radiação ___________ da porção de 

_________________ de rádio do espectro _____________. É usada por fisioterapeutas para enviar 

calor e energia para os tecidos situados profundamente. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

 

A) diatermia – não ionizante – frequência – eletromagnético 

B) resistência – ionizante – sequência – elétrico 

C) diatermia – ionizante – frequência – eletromagnético 

D) terapia – não ionizante – sequência – eletromagnético 

E) resistência – iônica – frequência – magnético 

 

 

QUESTÃO 36 – É um termo amplo que designa o método de registro da atividade elétrica de um 

músculo durante uma contração. A presente técnica permite inúmeras aplicações. Na prática clínica, 

contribui para o diagnóstico de doenças neuromusculares; na reabilitação, auxilia na reeducação da 

ação muscular; na anatomia, revela a ação muscular em determinados movimentos e, na biomecânica, 

é utilizado como indicador de estresse, identificador de padrões de movimento e parâmetro de controle 

do sistema nervoso.  

 

Qual o método descrito acima?  

 

A) Cinemetria.  

B) Eletromiografia. 

C) Antropometria. 

D) Dinamometria. 

E) Artrografia. 
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QUESTÃO 37 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação às articulações do quadril e do joelho: 
 

A) Os músculos extensores de joelho são o quadríceps femoral, grande e potente, composto do reto 

femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio.  

B) Na extensão da tíbia em relação ao fêmur, como a tíbia é côncava, ocorre o rolamento e o 

deslizamento anterior da superfície articular da tíbia e, pela ação do quadríceps, os meniscos são 

tracionados durante o movimento. 

C) A articulação do joelho é formada por dois ossos: o fêmur e a patela, que formam duas articulações, 

a petelofemoral e a tibiofemoral, gerando movimentos em dois planos, a extensão e as rotações 

medial e lateral. 

D) Os músculos isquiotibiais, sartório, grácil e poplíteo têm função de rotação lateral e medial e flexão 

de joelho, exceto pelo gastrocnêmio. Todos os isquiotibiais são flexores de joelho, porém, o 

semitendinoso e o membranoso rodam medialmente, e o bíceps femoral roda lateralmente o joelho. 

E) Os músculos do quadril devem ser estudados de duas formas: em situações de não sustentação de 

peso, em cadeia aberta, em que as extremidades livres produzem movimentos e nas funções de 

suporte de peso, em cadeia cinética fechada, quando exercem funções importantes como caminhar, 

apoio unipodal, subir escadas, levantar-se de uma cadeira.  
 

 

QUESTÃO 38 – A articulação do quadril é envolvida por uma membrana sinovial que reveste a 

camada interna da cápsula articular. Quais os ligamentos que ajudam a reforçar a cápsula? 
 

A) Iliotibial e iliofemoral. 

B) Femoral e tibiofemoral. 

C) Iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. 

D) Isquiofemoral, iliotibial e sacrotuberoso. 

E) Sacrotuberoso e collateral.  
 

 

QUESTÃO 39 – A tensão muscular proporcionada pela fibra muscular depende da relação 

comprimento-tensão de seus sarcômeros. Mediante estímulo do sistema nervoso central, as proteínas 

contráteis dos sarcômeros provocam a contração ou encurtamento muscular. Em relação ao 

comprimento X tensão, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) Essas proteínas são sustentadas por proteínas estruturais e por uma rede de tecidos conjuntivos 

extracelulares não contráteis (epimísio, perimísio e o endomísio). 

(  ) Esses tecidos não contráteis são conhecidos como componentes elásticos paralelos e seriados do 

músculo. 

(  ) Os componentes elásticos seriados são estruturas que repousam desalinhadas em série com as 

proteínas ativas, como, por exemplo, os tendões. 

(  ) Os componentes elásticos paralelos são tecidos que repousam paralelamente às fibras ativas, 

como perimísio. 

(  ) O estiramento de um músculo alonga os componentes elásticos paralelos e seriados, 

proporcionando resistência similar à de uma mola. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – F – V. 

D) F – F – V – V – F. 

E) V – V – F – V – V. 
 

 

QUESTÃO 40 – O movimento dos ossos em relação aos planos anatômicos é chamado de: 
 

A) Osteocinemática. 

B) Artrologia.  

C) Sinartrose. 

D) Anfiartrose. 

E) Diartrose. 


