
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: “As 
chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a alternativa 
correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% e 
o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao valor 
de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual subirá 
para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um dia 

de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. Trabalhando 
os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. O corpo humano necessita de se manter em constante homeostase. A gasometria arterial consiste 
no principal instrumento de avaliação do equilíbrio acidobásico, metabólico e respiratório do indivíduo. 
Levando em consideração uma correta avaliação gasométrica, indique a alternativa que possui equilíbrio 
dos valores gasométricos. 

 
(A) pH 7,4; PaCO2 40mmHg; HCO3 28mmHg; PaO2 85mmHg; SaO2 98%; BE +1  
(B) pH 7; PaCO2 50mmHg; HCO3 20mmHg; PaO2 80mmHg; SaO2 82%; BE +3 
(C) pH 7; PaCO2 35mmHg; HCO3 22mmHg; PaO2 100mmhg; SaO2 90%; BE -4 
(D) pH 8; PaCO2 35mmHg; HCO3 30mmHg; PaO2 120mmHg; SaO2 100%; BE -1 
 
QUESTÃO 22. Em relação às afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Capacidade Vital é a capacidade de ar total expelido durante uma máxima expiração, iniciada após uma 

inspiração forçada.  
(B) Volume residual é o volume de ar que sai dos pulmões durante uma expiração forçada máxima.   
(C) Volume de reserva expiratório é o volume de ar que expulso dos pulmões durante uma expiração forçada, 

que tem início ao fim de uma expiração corrente normal. 
(D) Capacidade inspiratória é o volume de ar que nos pulmões durante uma respiração normal. 
 
QUESTÃO 23. Paciente A.L, sexo masculino, 2 anos de idade, apresenta sinais de atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, perímetro cefálico menor do que o normal para sua idade e sexo, possui histórico de 
epilepsia e pneumonias recorrentes.  Durante a anamnese, descobriu-se que ocorreu um fechamento 
prematuro das suturas cranianas (cranioestenose). Assinale a alternativa com o possível diagnóstico clínico 
do paciente. 

 
(A) Hidrocefalia 
(B) Espinha bífida 
(C) Microcefalia 
(D) Amiotrofia espinhal 
 



QUESTÃO 24. Com relação às afirmativas abaixo, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso.  
 
I. (  ) A manovacuometria é um equipamento utilizado para mensurar a força dos músculos inspiratórios e 

expiratórios através da mensuração das pressões positivas e negativas. 
II. (  ) A oximentria de pulso tem a função de indicar a quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, 

expressada como porcentagem. 
III. (  ) A asma e a bronquite causam a obstrução das vias aéreas dificuldade a entrada e saída do ar nos pulmões. 
IV. (  ) A fibrose cística é uma doença genética caracterizada por uma disfunção nas glândulas exócrinas e se 

engloba no grupo de patologias denominado D.P.O.C. 
V. (  ) Um dos objetivos da espirometria é analisar o efeito das drogas broncodilatadoras. 

 
Assinale a alternativa que contém as respostas em ordem correta. 
 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) V – V – F – V – V. 
(C) F – V – F – V – F. 
(D) F – F – V – V – V. 
 
QUESTÃO 25. Relacione a primeira coluna (doenças neurológicas) com a segunda coluna (sinais e sintomas).  
 

COLUNA 1ª  COLUNA 2ª 

(1) Anencefalia (   ) Doença genética, multissistêmica, possui ₺suor salgado₺. 
(2) Fibrose Cística (   ) Possui marcha claudicante, hipotrofia muscular, necrose avascular da 

cabeça do fêmur. 
(3) Distrofia Muscular (   ) Característica auto-imune, com múltiplas inflamações e desmielinização 
(4) Doença de Legg-Calvé-Perthes (   ) Tecido neural exposto, degeneração de neurônios e glia, prognóstico de 

morte em horas ou dias após o nascimento. 
(5) Doença de Parkinson (   ) Doença que afeta os núcleos da base, causa morte dos neurônios 

dopaminérgicos. 
(6) Esclerose múltipla (   ) Apresenta tipo de macha anserina, pseudo hipertrofia muscular e sinal de 

Gowers. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo: 
 
(A) 3, 4, 1, 2, 6, 5 
(B) 2, 4, 6, 1, 5, 3 
(C) 4, 1, 6, 5, 3, 2 
(D) 2, 5, 1, 3, 4, 6 
 
QUESTÃO 26. Em relação às afirmativas abaixo, assinale “V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as 

alternativas falsas: 
 
I. (    ) O  ultra-som de forma pulsado deve ser usado em quadros crônicos pois possui efeitos térmicos. 
II. (  ) O ondas curtas contínuo deve ser utilizado em quadros de inflamação agudo, assim como o microondas 

e o ultra-som. 
III. (   ) A aplicação da crioterapia nos tecidos envolve a transferência de energia térmica. 
IV. (  ) São apenas 5 as fases da Inflamação: dor, rubor, calor, tumor e perda de função. 
V. (  ) A histamina é um vasodilatador e a Serotonina é vaso constritor no sistema circulatório. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  F, F, F, F, V 
(B)  V, F, V, F, V 
(C)  F, F, V, F, V 
(D)  V, V, V, F, F 
 



QUESTÃO 27. Em relação à reabilitação cardíaca e a hipertensão arterial sistêmica (HAS), assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Pressão arterial é a força exercida pelo bombeamento do sangue do ventrículo esquerdo nas paredes das 

aterias em casa diástole. 
(B) São efeitos do tratamento de reabilitação para HAS a diminuição da Resistência Vascular Periférica, aumento 

do débito cardíaco e diminuição da FC de repouso.  
(C) Todo paciente com HAS pode ter angina estável e instável, sendo a angina estável a dor torácica que melhora 

durante o repouso e a angina instável a dor permanece no repouso.  
(D) A reabilitação cardíaca é dividida em 3 Fases, sendo iniciada a Fase I ainda no momento hospitalar. 
 
QUESTÃO 28. Assinale a alternativa que contém a escala utilizada para se identificar um AVE (Acidente Vascular 

Encefálico) e qual a melhora forma de realizar o teste para descobrir quando está acontecendo o evento do 
AVE: 

 
(A) Utilizamos escala de Aschword: verifique o tônus muscular nas articulações, se houver quadro de hipertonia 

o paciente está tendo um AVE. 
(B) Utilizamos escala de Aschword modificada: verifique o tônus muscular nas articulações, se houver quadro 

de hipotonia o paciente está tendo um AVE. 
(C) Utilizar a escala de AVC de Cincinnati: verifique se o paciente possui alguma obstrução em via aérea, 

verifique os pulsos periféricos, verifique o estado de consciência. 
(D) Utilizar a escala de AVC de Cincinnati: peça ao paciente para sorrir, peça ao paciente pra abrir os braços; 

pergunte algo simples ao paciente como “qual o seu nome” ou “de que cor é sua camiseta”. 
 

QUESTÃO 29. Qual é a função essencial do sistema cardiorrespiratório? 
 
(A) Manter o consumo de O2 dentro dos limites desejáveis, liberação de glicose armazenada, manutenção da 

pressão arterial. 
(B) Carreamento de eletrólitos, glicose, aumentar as trocas gasosas,evitar o uso de lactato como via energética. 
(C) Manter as trocas gasosas dentro dos limites compatíveis com as demandas energéticas e metabólicas e o 

equilíbrio ácido básico do corpo. 
(D) Aumentar a perfusão sanguínea do sistema muscular, aumentar as trocas gasosas e manter o consumo de 

O2 em estado estável. 
 
QUESTÃO 30. Em relação à prescrição de exercícios durante a gestação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A gestante de baixo risco pode iniciar um programa de exercícios intensos, com exercícios aeróbios e com 

carga desde o primeiro trimestre gestacional. 
(B) O treinamento progressivo com aumento de cargo pode ser prescrito para qualquer grávida. 
(C) Exercícios com Bola suíça para mobilização de quadril e treino de fortalecimento com carga para o 

fortalecimento de MMSS sem exceder 55% da FC máxima podem ser realizados. 
(D) Toda gestante pode realizar exercício progressivos com aumento de carga e incentivo de manobra de 

valsalva para treino do trabalho de parto.  
 
QUESTÃO 31. A respeito do AVE (Acidente Vascular Encefálico); Assinale a alternativa Correta: 
 
(A) O padrão mais comum é a hemiplegia do mesmo lado do encéfalo que foi afetado, afeta mais de um membro 

simetricamente com degeneração dos nódulos de Ranvier e as células de Schwann. 
(B) Inicialmente o paciente apresenta quadro de hipotrofismo muscular, seguido da fase de espasticidade que 

varia de semanas a anos até a recuperação do indivíduo (nem sempre totalmente). 
(C) A hemiplegia é o padrão mais comum, geralmente há comprometimento da artéria carótida média e 

polígono de Willis e possui 3 (três) fases: flacidez (hipotonia), espasticidade (hipertonia) e recuperação. 
(D) É uma doença que afeta toda o sistema locomotor, com lesão no corno anterior da medula do 2 neurônio 

motor e possui as fases de Remitente, Primária Progressiva e Secundária Progressiva. 
 



QUESTÃO 32. A respeito da hidroterapia, Assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Há efeito no tônus muscular (diminuição do tônus) e aumento de amplitude de movimento. 
(B) Diminui o fortalecimento muscular, aumento o relaxamento e aumenta os estímulos proprioceptivos. 
(C) Diminuição da descarga de peso, estimula a marcha e o ortostaltismo. 
(D) Diminuição dos estímulos proprioceptivos e diminuição da sensação dolorosa. 

 
QUESTÃO 33. Um dos métodos amplamente utilizados pela fisioterapia é o Kabath. Sobre este método, Assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) São realizadas diagonais D1 e D2, seguem a cinésioterapia clássica nos modelos passivos, ativo-assistidos, 

ativos e resistidos. 
(B) Este método utiliza a FNP (facilitação neuromuscular proprioceptiva) e só pode ser realizado por pacientes 

neurológicos. 
(C) Os exercícios deste método são utilizados para os pacientes treinarem suas AVDs (Atividades de Vida Diária) 

e, por isso, são usados somente em adultos, os paciente devem sempre estar lúcidos, orientados e 
posicionados em DD (decúbito dorsal). 

(D) O método se utiliza do fuso neuromuscular e do reflexo tendinoso de golgi e, por este motivo, somente 
pode ser realizado em paciente com o eutonia muscular. 

 
QUESTÃO 34. Lúcia, 45 anos, padeira, foi encaminhada a fisioterapia em razão de lombociatalgia com hérnia 

discal e irradiação para o MIE. Durante a anamnese descobriu-se que a dor aparece ao final do dia de 
trabalho, principalmente quando necessita lavar utensílios pesados e quando permanece por longos 
períodos em pé. Ao exame físico, verificou-se pelve retrovertida, diminuição de curvatura lombar, aumento 
de cifose dorsal e alteração de sensibilidade em no MIE. A partir do quadro apresentado, assinale a 
alternativa que contenha as afirmações corretas em relação à intervenção fisioterapêutica: 

 
I. A Paciente deve ser orientada a se posicionar na posição de Fowler ou em DD com coxim lombar para 

promover a hidratação discal. 
II. Exercícios proprioceptivos e estimular a consciência corporal devem ser realizados desde o início do 

tratamento. 
III. Exercícios de mobilização ativa de quadril com Antero e retroversão pélvica, exercícios de fortalecimento 

muscular para MMII devem fazer parte das condutas fisioterapeuticas. 
IV. O disco intervertebral é avascular e apenas o treco externo do disco possui inervação. 
V. Deve ser estimulado os exercícios de Mackenzie. 
 
(A) apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
(B) apenas as afirmações I, II, III e V estão corretas. 
(C) apenas as afirmações I, III e V estão corretas. 
(D) todas as afirmações estão corretas. 
 
QUESTÃO 35. Designa-se por ‘pata de ganso’ a junção de três tendões musculares que possuem origens 

diferentes, mas atuam conjuntamente do quadril e joelho. Assinale a alternativa que apresenta o único 
músculo que não faz parte deste grupo muscular. 

 
(A) Músculo sartório 
(B) Músculo semi membranoso 
(C) Músculo grácil 
(D) Músculo semitendíneo 
 
  



QUESTÃO 36. Tereza, 65 anos, professora aposentada, sofre um entorse de tornozelo em MID há três dias. 
Procurou auxílio e foi encaminhada a fisioterapia. No momento faz uso de duas muletas canadenses para 
marcha sem descarga de peso em MID. No exame físico apresentou sinais inflamatórios agudos que dificulta 
a movimentação ativa na articulação. A partir do quadro apresentado, assinale a alternativa que contenha 
as afirmações corretas em relação à intervenção fisioterapeutica para este momento. 

 
I. Tereza deve ser orientada a realizar crioterapia por 20min com elevação do MID. 
II. Utilização do US e Ondas Curtas contínuo para estimular a circulação local e diminuir o edema. 
III. Realização de mobilização ativa de tornozelo com cadeia cinética aberta. 
IV. Realização de exercícios de fortalecimento muscular isométrico em cadeia cinética aberta para os músculos 

do MID. 
V. Repouso absoluto até a diminuição do quadro inflamatório agudo. 

 
(A) apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
(B) apenas as afirmações I, III e V estão corretas. 
(C) Todas as afirmações estão corretas. 
(D) apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 37. A respeito do Programa Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa correta: 
 
(A) Com o intuito de melhorar a saúde do cidadão brasileiro, surge em 1994 o Programa Saúde da família (PSF), 

com a proposta de reorientar o modelo assistencial à saúde, mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais que atuariam com ações de prevenção, promoção, recuperação, reabilitação e 
manutenção da saúde. 

(B) O PSF é desenvolvido de forma a respeita as diretrizes do SUS, utilizando a atenção primária, secundária e 
terciária de modo a garantir a resolução dos agravos de saúde integral da população. 

(C) A equipe multiprofissional básica do PSF é composta por: 1 Agente comunitário de saúde, 1 médico, 1 
dentista, 1 enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, 2 técnico de enfermagem, 1 auxiliar de consultório 
dentário, 1 fisioterapeuta, 1 nutricionista e 1 fonoaudiólogo. 

(D) Em 1986 foi criado o SUS na VIII Conferência Nacional de Saúde e em 1988 foi criado o PSF com o intuito de 
melhorar a saúde da população brasileira e com a proposta de reorientar o modelo assistencial da atenção 
primária à saúde. 

 
QUESTÃO 38. Correlacionando a formação e atuação do fisioterapeuta e a sua inserção do Programa Saúde da 

Família (PSF), assinale a alternativa correta: 
 
(A) A forma como o fisioterapeuta vem se inserindo na rede pública sofre influência do seu surgimento, pela 

atuação na reabilitação, ou seja, atuando na atenção terciária a saúde. 
(B) O fisioterapeuta não possui formação na atenção básica e, por este motivo, não é um profissional incluído 

do PSF. 
(C) Há muita dificuldade da inserção do fisioterapeuta no PSF pela sua formação de caráter reabilitadora, não 

sendo adequada para atender as necessidade da atenção básica. 
(D) O fisioterapeuta atua de forma integral o indivíduo, principalmente por considerar questões relacionadas à 

função reparadora, resolutiva na saúde funcional e através de uma atuação com ações preventivas. 
 

QUESTÃO 39. Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
(A) É um sistema de saúde criado em 1990 com um modelo assistencial a saúde de forma gratuita. 
(B) É um sistema de saúde criado em 1990 para ser o sucessor do INAMPS, criado com o objetivo de reformular 

de forma política e organizacional os serviços de saúde. 
(C) É um sistema assistencialista criado no ano 2000, pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que 

preconiza “Saúde para todos no ano 2000”. 
(D) É o sistema de saúde pública brasileiro, criado em 1988 pela Constituição Federal e regulamentada pelas Leis 

n. 8.080/90 e n. 8.142/90. 
 
 
 
 



QUESTÃO 40. Álvaro, 23 anos, jogador de futebol, com diagnóstico de rompimento do Ligamento Cruzado 
Anterior (LCA) submetido à reconstrução ligamentar com tendão patelar. Com relação ao quadro exposto, 
assinale a alternativa correta de acordo com as intervenções fisioterapêuticas: 

 
(A) No dia seguinte de pós-operatório deve-se iniciar os exercícios isotônicos para fortalecimento de quadríceps 

em cadeira cinética fechada. 
(B) Com 2 meses de pós-operatório a ADM de flexão Jô joelho deve ser estimulada até 45 graus. 
(C) Com 3 meses de pós-operatório deve-se realizar retorno das atividade esportivas. 
(D) No dia seguinte do pós-operatório deve-se iniciar o fortalecimento isométrico de quadríceps em cadeia 

cinética aberta. 
 
 
 


