
  
 
 
 
 

 1 

ANEXO I-B. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
FISIOTERAPEUTA 

 
ATUALIDADES: (Fisioterapeuta) 

 

Questões (fatos e notícias) relacionadas à Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, entretenimento, 
rádio, televisão, internet, educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente no Brasil e no 
Mundo, ocorridos a partir do segundo semestre de 2018. 
 

PORTUGUÊS: (Fisioterapeuta) 
 

Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição 
e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
 

MATEMÁTICA: (Fisioterapeuta) 
 

Operações com números reais. Operações com conjuntos. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Raciocínio Lógico, Lógica de Argumentação, 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Leis de De Morgan, 
Diagramas lógicos, Resolução de situações-problema. Sequência Numérica, Progressões Aritméticas. 
 

ESPECÍFICO: (Fisioterapeuta) 
 

Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Disponível em: 
http://www.crefito.com.br/repository/legislacao/resolu%C3%A7%C3%A3o%20424.pdf 

Decreto Lei 938/69 Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.crefito.com.br/repository/legislacao/DECRETO%20938.pdf  
Cartilha do Fisioterapeuta. Disponível em: http://www.crefito3.org.br/dsn/pdfs/Cartilha%20-%20fisioterapeuta.pdf 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html 

Conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel 
nos serviços de saúde. Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e 
patologia. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e 
mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas 
deficientes. Processo de avaliação de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das 
anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, 
problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônico-degenerativas e 
as condições de vida). Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia 
em Traumato-Ortopedia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia 
reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Fisioterapia em Neurologia e 
Neuropediatra. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimados. 
Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em 
Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em 
Fisioterapia. 
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