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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 a 3:  

A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela 

se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, 

nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a minha 

poesia. Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não 

pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas 

que não tem voz.  

(Ferreira Gullar) 

1 - Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa que ratifica o exposto no texto:  

a) O texto afirma que a história humana se desenvolve apenas nas coisas simples da vida, como 

por exemplo: nas plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios e nas casas de jogos. 

b) O texto afirma que a história humana se desenvolve na matéria humilde da vida excluindo na 

sua totalidade os prostíbulos.  

c) O texto afirma que a história humana se desenvolve graças as vitórias alcançadas nos 

campos de batalhas que são categorias superiores aos gabinetes presidenciais. 

d) O texto afirma que a história humana se desenvolve na complexa trama da vida englobando 

extremos como os gabinetes presidenciais e as ruas de subúrbio. Ratifica que a história humana 

faz-se da massa humilde e da humilhada e nesses contrastes a vida pode ser interpretada, pode 

ser “cantada”. 

e) O texto afirma que a história humana não se desenvolve na complexa trama da vida. Os 

extremos não devem ser analisados e deve-se interpretar a vida com olhos realistas capazes de  

entender que ricos e pobres, humildes e humilhados ocupam papéis socialmente diferentes. Tão 

diferentes que apenas os campos de batalha e gabinetes presidenciais devem ser vangloriados 

socialmente. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2017 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

4 
 

2 - Observe os vocábulos em destaque e assinale a alternativa que explica a função sintática que os 

mesmos estão exercendo no excerto. 

“A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. 

Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de 

jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a 

minha poesia.(...)” 

a) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de advérbios. 

b) O primeiro vocábulo em destaque exerce a função sintática de pronome e o segundo de 

conjunção. 

c) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de substantivos. 

d) O primeiro vocábulo em destaque exerce a função sintática de pronome demonstrativo e o 

segundo de pronome indefinido. 

e) Os dois vocábulos em destaque exercem a função sintática de pronomes.  

3 - Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras proparoxítonas:  

a) lâmpada – plástico – prostíbulos  

b) galinhas – porque – humilhada  

c) obscura – desenrola – também  

d) namoros – traição – esquinas   

e) campos – injustiçada – matéria  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Em um jogo de basquete um jogador acertou 11 arremessos de dois e três pontos, totalizando 26 

pontos. O número de arremessos certeiros de dois e três pontos foram respectivamente: 

a) 9 e 3 

b) 7 e 4 

c) 3 e 8 

d) 2 e 9 
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e) 4 e 7 

5 - O mínimo múltiplo comum (m. m. c.) entre os números  e 7  é  1 134.  O valor de  é: 

a) 24 

b) 9 

c) 81 

d) 27 

e) 4 

6 - O resto da divisão de um número x por 17 é 4, então: 

a)  é divisível por 17 

b)  é divisível por 17 

c)  é divisível por 17 

d)  divisível por 17 

e)  é divisível por 17 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A operação Lava Jato já é considerada a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro 

que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior 

estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Muitos foram os investigados na operação Lava 

Jato. Assinale a alternativa que indica uma pessoa não investigada pela Operação Lava Jato.  

a) Sérgio Moro 

b) Joesley Batista 

c) João Viccari Neto 

d) Luiz Fernando Pezão 

e) Marcelo Bahia Odebrecht 

8 - No mundo contemporâneo, as ameaças terroristas são notícias recorrentes na imprensa. "Para a 

maior visualização do terrorismo mundial, a mídia exerce um papel fundamental. Mas é evidente que 

também cria um sensacionalismo em torno dos terroristas [...] a mídia ajuda a justificar a legalidade 

e a necessidade de ações antiterroristas que, muitas vezes, levam adiante banhos de sangue e 

violações aos direitos humanos que atingem mais a população civil do que os próprios terroristas” 
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(SILVA; SILVA, 2005: 398-399). O terrorismo tornou-se uma das maiores ameaças à paz e à 

segurança da sociedade contemporânea por meio das ações em âmbito internacional, principalmente, 

do: 

a) Forças Revolucionárias da Colômbia (FARC). 

b) Exército Revolucionário Irlandês (IRA). 

c) Estado Islâmico. 

d) Boko Haram. 

e) Pátria Basca e Liberdade. 

9 - Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete, 

precipuamente, a guarda da Constituição, conforme definido no art. 102 da Constituição da 

República. É composto por onze Ministros, todos brasileiros natos (art. 12, § 3º, inc. IV, da 

CF/1988), escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/1988), e nomeados pelo Presidente da República, após 

aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (art. 101, parágrafo único, da 

CF/1988). As alternativas a seguir apresentam Ministros que compõem a corte do Supremo Tribunal 

Federal, EXCETO: 

a) Dias Toffoli 

b) Cármen Lúcia 

c) Celso de Mello 

d) Gilmar Mendes 

e) Luis Felipe Salomão 

10 - Em termos gerais, a cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que 

vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e 

na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Em relação à cidadania, analise os itens 

abaixo: 
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I - Exercer a cidadania plena é quando o cidadão tem direitos civis, políticos e sociais. Ou seja, é a 

qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas e 

socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. 

II - Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto.  

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos.  

e) Somente o item I está incorreto.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISIOTERAPEUTA 

11 - É comum em pacientes com grande debilidade nutricional, neurovascular e/ou frágeis o 

aparecimento de úlceras por pressão. Ao fisioterapeuta são imprescindíveis conhecimentos técnicos 

acerca do Tecido Tegumentar e sua recuperação. Diante disso assinale a alternativa correta. 

a) Ao prevenir a piora das úlceras por pressão quanto menos movimentar o paciente melhor. 

Portanto, estes devem ser mobilizados esporadicamente (evitar trocar de posição a cada hora), 

conforme recomendação médica. 

b) Uma definição aceita pelos estudiosos do tema é: “Úlcera por pressão, uma área de lesão 

tissular localizada e/ou lesão de tecido subjacente, usualmente sobre uma proeminência óssea, 

como resultado de pressão, ou pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento”. (Divisão 

Europeia sobre Úlceras por Pressão, 2003). 

c) Há necessidade da equipe de saúde em avaliar a úlcera, porém o tratamento é feito em 

ambiente hospitalar, devido ao risco de infecção.  

d) O cuidado com úlceras por pressão começa com uma avaliação do paciente ao ingressar no 

sistema de saúde, pelo profissional médico, exclusivamente. Somente cabe ao fisioterapeuta 
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orientar os familiares que o paciente deve ser mudado de posição ou serem reposicionados para 

aliviar a pressão nas proeminências ósseas, a cada 6 em 6 horas. 

e) Após uma avaliação global do paciente, uma avaliação específica da úlcera por pressão deve 

ser feita, incluindo a investigação da etiologia e uma avaliação detalhada da ferida. Porém o 

fisioterapeuta não está autorizado a tratar a ferida, se esta está além do grau 2. 

12 - O paciente com disfunção vestibular pode apresentar diversos sinais e sintomas além da tontura, 

sendo de natureza estática e dinâmica, tais como o nistagmo, a perda da estabilização do olhar e a 

queixa frequente de visão turva. Diante disso, é notório a identificação da disfunção do:  

a) Reflexo vestíbulo-espinal (RVE).  

b) Reflexo vestíbulo-cólico (RVC).  

c) Reflexo vestíbulo-ocular (RVO).   

d) Reflexo cervico-espinal (RCE).  

e) Reflexo cervico-cólico (RCC). 

13 - Paciente do sexo masculino, 81 anos, com problemas cardíacos, teve um Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) pelo deslocamento de um êmbolo cardíaco que transcorreu até artéria cerebral 

média. Após internação, foi admitido no serviço de fisioterapia da cidade de Ipumirim/SC. Na 

avaliação foram identificados: diminuição da sensibilidade e diminuição na mobilização ativa do 

hemicorpo esquerdo, força muscular grau II em MSE e grau IV em MIE; Espasticidade grau 3 na 

escala de Aswhort, em mão esquerda (mantinha-se com dedos fletidos) e paralisia facial à esquerda. 

De acordo com o descrito, assinale a opção que melhor caracteriza o diagnóstico e o quadro clínico 

geral do paciente: 

a) Acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico à esquerda; hemiparesia esquerda. 

b) Acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico em cerebelo; hemiplegia esquerda. 

c) Acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico à direita; hemiparesia esquerda. 

d) Acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico à esquerda; hemiparesia direita. 

e) Acidente vascular encefálico em tronco cerebral; hemiparesia esquerda. 
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14 - O paciente com tontura deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar, sendo o fisioterapeuta 

habilitado para compor a equipe e praticar a intervenção. A forma de abordagem é diferente para 

diferentes tipos de tontura/vertigem. Assinale a alternativa correta quanto à conduta adequada para 

paciente com Vertigem posicional paroxística benigna: 

a) Manobra de Guillain- Barré 

b) Manobras de reposicionamento canalicular como a manobra liberatória de Semont, o 

reposicionamento canalicular de Epley. 

c) Exercícios de marcha para frente/trás, laterais; e treino de subir, descer escadas, com olhos 

abertos e fechados. 

d) Treino de olhar em diferentes posições, oscilando com movimentos cefálicos. (exemplo: 

Cowthorne-Cooksey). 

e) Encaminhar ao médico para que este realize a intervenção medicamentosa. 

15 - Quanto aos termos utilizados na profissão Fisioterapia, assinale a alternativa que contém a 

definição correta dos termos citados nas sentenças: 

a) Espasticidade: É o aumento exagerado do tônus muscular, não sendo velocidade-

dependente. Estereognosia: É a capacidade de perceber com as mãos a forma e o tamanho 

de um objeto. 

b) Paraplegia: Ausência parcial de força muscular na metade inferior do corpo (tronco inferior 

e membros inferiores). Ocorrem comumente por traumas medulares a partir da vértebra T6. 

Estereognosia: É a capacidade de perceber com as mãos a forma de uma letra desenhada na 

pele do paciente. 

c) Paraparesia: Aparecimento, sem estimulação, de sensações espontâneas e mal definidas 

como por exemplo “formigamentos”. Paraplegia: Ausência parcial de força muscular na 

metade inferior do corpo que ocorrem comumente por traumas medulares a partir da 

vértebra T3. 

d) Ataxia é uma incoordenação do movimento, podendo ser causada por lesão cerebelar, 

alteração sensorial como em casos de neuropatias diabéticas, ou distúrbios vestibulares. 

Dismetria: Ocorre devido à lesão no neocerebelo. Consiste na execução defeituosa de 
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movimentos que visam atingir um alvo, pois o indivíduo não consegue dosar exatamente o 

movimento. 

e) Ataxia é capacidade de coordenação do movimento, podendo ser detectada em testes do 

sistema cerebral, Disartria: pode ocorrer devido à lesão no cerebelo. Consiste na execução 

defeituosa da articulação da fala. 

16 - Os seguintes testes validados internacionalmente, requerem a identificação da funcionalidade do 

paciente para que o fisioterapeuta possa intervir coerentemente com o quadro clínico apresentado, e 

possa comparar melhora/piora/manutenção dos escores obtidos ou tempo de realização das provas 

pré e pós intervenção. Assinale a sentença que contempla testes validados da fisioterapia:  

a) Teste de Romberg para avaliar equilíbrio estático; Teste Dix-Hallpike para averiguar 

vertigem posicional paroxística benigna, Escala de equilíbrio de Berg para Equilíbrio estático e 

dinâmico; Estesiometria para Sensibilidade, Teste “Timed Get up and Go” (TUG) para risco de 

quedas (tempo de execução de: levantar, caminhar 3 metros, dar meia volta, voltar e sentar 

novamente na cadeira) 

b) Teste de Romberg para espasticidade, Prova de Babinski para espasticidade,  Teste index-

nariz e diadococinesia para coordenação motora, Escala de equilíbrio de Berg para Equilíbrio 

estático e dinâmico, Teste “Timed Get up and Go” (TUG) para risco de quedas. 

c) Teste Dix-Hallpike para coordenação motora, Escala de equilíbrio de Tinetti para Equilíbrio 

estático e dinâmico; Prova de Babinski para Sensibilidade, Teste “Timed Get up and Go” 

(TUG) para sensibilidade proprioceptiva. 

d) Teste de Tinetti para Equilíbrio estático e dinâmico; Teste t de student  para vertigem , 

Escala de Barthel para funcionalidade, Teste “Timed Get up and Go” (TUG) para sensibilidade 

proprioceptiva. 

e) Teste Dix-Hallpike para avaliação da marcha, Escala de equilíbrio de Tinetti para Equilíbrio 

estático e dinâmico; Prova de Babinski para lesão detrato piramidal, Teste “Timed Get up and 

Go” (TUG) para risco de quedas. 

17 - O paciente ortopédico deve ser avaliado com cautela e utilizando-se de recursos validados, como 

os testes clínicos. Na avaliação da articulação do  quadril  (coxofemoral), é incorreto afirmar que:  
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a) O Teste de Trendelemburg avalia a insuficiência do músculo glúteo médio, da perna de 

apoio.  

b) O Teste de Thomas avalia a flexibilidade dos músculos extensores do quadril.  

c) O Teste de Patrick (FABERE) pode ser usado na avaliação das articulações coxofemoral e 

sacroilíaca, do membro que se encontra em flexão, abdução e rotação externa. O teste é 

considerado positivo quando ocorre dor na virilha ou dor na nádega.  

d) O Teste de Ober avalia contraturas do trato iliotibial 

e) O Teste Estalido de Ortolani (bebês) avalia se existe um luxação congênita na articulação 

coxofemoral em bebês. O Teste é realizado com o paciente deitado, faz-se flexão e 

simultaneamente abdução coxofemoral. É Positivo quando se ouve o Estalido do Quadril. 

18 - Em casos de pacientes com câncer de Mama, a avaliação fisioterapêutica onco-funcional pré-

operatória é essencial para o acompanhamento geral das consequências provenientes da cirurgia, 

elaboração de um prognóstico de recuperação e conscientização da paciente sobre a importância e os 

procedimentos da Fisioterapia no Pós-Operatório, além de esclarecer sobre a cirurgia, caso a mesma 

ainda não o saiba. Cabe ao fisioterapeuta instruir a paciente sobre possíveis complicações de uma 

cirurgia mastectomia radical, tais como as citadas abaixo, exceto: 

a) Neuropraxia de ramos do Plexo braquial (C5 – T3)  

b) Linfedema com possível sensação dolorosa e de peso no ombro – pela retirada dos linfáticos 

axilares 

c) Limitação da expansibilidade torácica – onde a Fisioterapia deve intervir imediatamente. 

d) Presença de parestesias. 

e) Presença de paraplegia decorrente da lesão de nervos braquiais. 

19 - A osteocinemática descreve os movimentos fisiológicos ósseos nos três principais planos do 

corpo humano. Em cada plano são realizados alguns tipos de movimento. Correlacionando os planos 

com seus respectivos movimentos, assinale a alternativa incorreta: 
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a) Plano Sagital: Dorsiflexão e flexão plantar 

b) Plano Frontal: Desvio radial e ulnar. 

c) Plano frontal: Eversão e inversão 

d) Plano Horizontal: Rotação axial 

e) Plano Sagital: inversão e eversão  

20 - Avaliando as quatro sentenças abaixo, sobre a avaliação funcional do paciente é correto afirmar:  

I - Na avaliação fisioterapêutica identifica-se as queixas, os sinais, sintomas, funcionalidade e 

limitações referentes ao quadro do paciente para então realizar o planejamento do tratamento, 

sendo adequado classificá-lo de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade 

(CIF). 

II - A avaliação postural faz parte do processo de inspeção realizado durante a avaliação objetiva 

do paciente.  

III - A presença de atrofia e hipertrofia muscular de MMII é avaliada por meio da goniometria 

comparando um membro inferior com o contralateral. 

 IV - Identificar quais movimentos ou posições provocam e influenciam os sintomas através de 

perguntas feitas ao paciente, faz parte das informações subjetivas do caso avaliado.  

Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e III estão incorretas. 

c) Apenas as alternativas II e III estão incorretas. 

d) Apenas a alternativa III está incorreta. 

e) Apenas a alternativa IV está correta. 

 

 


