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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2022 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

 

 Prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha; 

 Cada questão constará de 04 (quatro) alternativas e 01 (uma) única opção correta; 

 Duração da prova: Duas horas – Início as 14h00 e término as 17h00;  

 Utilizar caneta esferográfica na cor azul ou preta; 

 Ao final da prova, assinale as opções escolhidas no gabarito oficial, sem rasuras.  

 Assine o gabarito e entregue ao fiscal de sala; 

 Não é permitido levar o caderno de provas. 

 

 

021 – Fisioterapeura 
 
 
 
 

Nome do Candidato: ____________________________________________________________. 
 
Documento de Identificação: _____________________________________________________. 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.google.com/search?q=prefeitura+de+barra+longa&oq=prefeitura+de+barra+longa&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l3j69i60l3.5359j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Rua Matias Barbosa, 40 – Centro - Barra Longa/MG  - CEP -  35447-000 

Tel.: (31) 3877-5289    Site: www.barralonga.mg.gov.br 

            

          Página 2 
 

Prefeitura Municipal de Barra Longa 
 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Questão 01: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, não poderá ser 

investido em cargo público:  

 

 a) A pessoa naturalizada;  

 b) O menor de 18 anos;  

 c) Quem estiver em gozo de seus direitos políticos;  

 d) Quem não estiver quite com as obrigações militares.  

 

 

Questão 02: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, a vacância de 

um cargo pode ocorrer por:  

 

 a) Exoneração;   

 b) Assiduidade;   

 c) Pontualidade;   

 d) Responsabilidade profissional;  

 

 

Questão 03: Em relação ao Direito de Férias, previsto no Estatuto do Servidor Público do 

Municipio de Barra Longa pode-se afirmar que:  

 

 a) O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30-(Trinta) dias úteis de férias;  

 b) Somente depois de 13 - (Treze) meses de efetivo exercício o funcionário adiquirriá direito a férias;  

 c) O funcionário poderá converter seu direito a férias em dinheiro;   

 d) Durante as férias o funcionário terá direito a sua remuneração integral, exceto a gratificação por 

serviço extraordinário.  
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Questão 04: Assinale a opção que não representa um motivo de licença previsto no Estatuto do 

Servidor Público do munícipio de Barra Longa:  

 

 a) Para tratamento de Saúde;   

 b) Por motivo de doença em pessoa da família;  

 c) Para participação em festas e eventos particulares; 

 d) Para prestar serviço militar obrigatório. 

 

 

Questão 05: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, além do 

salário o servidor público poderá auferir:  

 

 a) Ajuda de Custo;    

 b) Prêmio por Produtividade;  

 c) Prêmio por Assiduidade;   

 d) Décimo Quarto Salário.   

 

 

Questão 06: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa o servidor do 

sexo masculino será aposentado compulsoriamente quando completar:  

 

 a) 60 anos;   

 b) 65 anos; 

 c) 70 anos;  

 d) 75 anos.  

 

 

Questão 07: Não é uma pena disciplinar prevista no  Estatuto do Servidor Público do munícipio de 

Barra Longa:  

 

 a) Advertência Verbal;    

 b) Multa;  

 c) Suspensão;  

 d) Reclusão.   
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Questão 08:  A luz do Estatuto do Servidor Público do Munícipio de Barra Longo assinale a 

alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:  

 

“Nenhum funcionário poderá ser transferido, de ofício, no período de _______ dias anteriores e ____ 

posteriores às eleições.” 

 

 a) 30 e 30   

 b) 150 e 60; 

 c) 180 e 90; 

 d) 200 e 180. 

 

 

Questão 09: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, o dia do 

Servidor Público Municipal será consagrado em:  

 

 a) 26 de junho;     

 b) 18 de agosto;  

 c) 17 de setembro;    

 d) 28 de outubro.   

 

 

Questão 10: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa não é 

considerada uma falta grave:  

 

 a) Crime práticado contra a adminsitração pública;    

 b) Abandono do cargo por mais de 10 dias consecutivos;  

 c) Incontinência pública e embriaguez habitual;  

 d) Aplicação irregular dos dinheiros públicos.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

Questão 11: O Teste de Thomas é especifico para avaliar a: 

 

a) Contratura da faixa iliotibial; 

b) Contratura do adutor do quadril; 

c) Força do glúteo médio; 

d) Contratura do flexor do quadril.  

 

  

Questão 12: A cervicalgia é menos frequente que a lombalgia. Sua prevalência atual na população 

geral é estimada em 29% nos homens e 40% nas mulheres, embora estes índices possam ser ainda 

maiores quando avaliamos populações selecionadas de acordo com as atividades exercidas no 

trabalho. Durante o exame físico, é correto afirmar que: 

 

a) Durante a palpação deve-se observar se existem deformidades, alterações da curvatura cervical, 

atitudes antálgicas, anormalidades posturais, atrofias, alterações cutâneas e sinais de traumatismos; 

b) Assimetrias nas escápulas devem ser observadas, podendo indicar acometimento do músculo 

serrátil ou discrepância nos membros inferiores. A inserção occipital do músculo trapézio também 

deve ser cuidadosamente examinada; 

c) No eixo sagital, a flexão e a extensão perfazem uma amplitude de aproximadamente 70°; a 

rotação compreende cerca de 90° para cada lado e a lateralização 45°, estando estas medidas 

diminuídas com a idade e na vigência de processos inflamatórios e/ou degenerativos 

d) Para a realização do teste de compressão, o paciente deverá estar em decúbito dorsal com o 

pescoço fora da maca, realiza-se a compressão progressiva da cabeça. Tal manobra causa o 

aumento na dor cervical, em razão do estreitamento foraminal secundário, aumento da pressão na 

raiz acometida, sobrecarga nas facetas articulares e maior sensibilização muscular. 
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Questão 13: Durante a avaliação de um paciente é importante saber o quanto ele tolera um 

determinado esforço. Para isso, existem escalas que mensuram essa percepção subjetiva do esforço 

do paciente e isso permite que o fisioterapeuta trace suas condutas. Assinale a opção que indica a 

escala mais conhecida para monitorizar a tolerância do indivíduo ao exercício: 

 

a) MIF; 

b) IMS; 

c) FSS; 

d) BORG. 

 

Questão 14: Que nome se dá à desvantagem resultante da incapacidade que dificulta ou impede a 

autossuficiência nas atividades da vida diária de um indivíduo? 

 

a) Disfunção; 

b) Defeito; 

c) Deficiência; 

d) Incapacidade.   

 

Questão 15: No tratamento de úlceras por pressão ou escara, está indicado o seguinte recurso 

fisioterapêutico: 

 

a) Turbilhão para limpeza de escaras com exsudato espesso; 

b) Ultrassom de 1 mHz para as feridas superficiais; 

c) Estimulação elétrica com corrente pulsátil de baixa intensidade e baixa voltagem; 

d) Luz ultravioleta (somente em pacientes com lúpus eritematoso). 

 

 

Questão 16: A fisioterapia é uma ciência que visa à prevenção, à cura e à reabilitação da estrutura 

e da mecânica do corpo humano. Para isso, utiliza vários procedimentos fisioterápicos. A respeito dos 

procedimentos fisioterápicos, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

a) Fototerapia: trabalha com a luz natural ou artificial;  

b) Mecanoterapia: utiliza a movimentação passiva associada a equipamentos; 

c) Hidroterapia: utiliza exercícios físicos em ambiente aquático; 

d) Termoterapia: um dos procedimentos mais antigos da fisioterapia. Faz uso do calor como forma de 

tratamento. 
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Questão 17: O Complexo Metabólico para desenvolvimento da hipertrofia deve possuir: 

 

a) 1 Exercício para normotrofia agonista (pequeno), 1 Exercício para hipertrofia antagonista 

(pequeno) e 1 Exercício para o core; 

b) 1 Exercício para hipertrofia agonista (grande), 1 Exercício para hipertrofia antagonista (pequeno) e 

1 exercício de força; 

c) 1 Exercício para hipertrofia agonista (grande), 1 Exercício para hipertrofia antagonista (pequeno) e 

1 Exercício para o core; 

d) 1 Exercício para hipertrofia agonista (grande), 1 Exercício para hipertrofia antagonista (pequeno) e 

1 exercício de potência. 

 

 

Questão 18: Tanto os exercícios passivos quanto os ativos são amplamente utilizados na prática 

fisioterapêutica. Em relação a estes exercícios, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os exercícios passivos são contraindicados para pacientes acamados ou inconscientes; 

b) Os exercícios ativos são divididos em ativo livre e ativo assistido; 

c) No exercício ativo livre, há um comando voluntário dos músculos envolvidos no movimento, sem a 

intervenção mecânica do terapeuta; 

d) O comando de voz do terapeuta é utilizado tanto no exercício ativo livre quanto no ativo assistido. 

 

 

Questão 19: Uma paciente apresenta perda involuntária de urina durante o esforço físico e na 

ausência de contração detrusora, a pressão intravesical excede a pressão uretral máxima. Nesse 

caso, para a construção do tratamento fisioterapêutico, é necessário levar em consideração, que a 

incontinência urinária da paciente pode ser classificada como: 

 

a) De urgência; 

b) Bexiga hiperativa neurogênica; 

c) De esforço; 

d) Obstrução vesical. 
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Questão 20: A massagem é um método de tratamento de determinadas disfunções através de 

procedimentos mecânico-manuais. Sobre as manobras utilizadas e seus efeitos sobre a superfície 

corpórea, marque a alternativa CORRETA: 

 

 

a) O deslizamento profundo, também conhecido como Effleurage, fornece ao terapeuta informações 

iniciais sobre a pele e os grupos musculares superficiais; 

b) O deslizamento superficial é uma manobra realizada lentamente sobre grandes áreas, a fim de 

impelir o conteúdo das veias e vasos linfáticos na direção do fluxo natural; 

c) A fricção, também conhecida como Petrissage, permite ao terapeuta identificar a rigidez ou 

hipotrofia local ou generalizada nos músculos, mediante o isolamento e a mobilização de estruturas 

específicas; 

d) A fricção fornece ao terapeuta informações mais específicas e melhor localizadas acerca de certas 

estruturas do tecido conjuntivo, podendo se avaliar a complacência e a aderência. 
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