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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso Público: 

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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a 

maneira como os sons se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de 

distinguir significados, chamadas fonemas. Nesse sentido, assinale o par de palavras que possui sete 

e cinco fonemas respectivamente. 

a) chuveiro – fixo  

b) tabuada – chalé 

c) polícia – tinha 

d) chuteira – daqui 

e) espelhos – estoque 

2 - Cunha e Cintra (2008, p.692) definem a crase como a fusão de duas vogais idênticas numa só. 

Trata-se da junção da preposição “a” com o artigo “a”. Assinale a alternativa que apresenta o uso 

INADEQUADO da crase, obedecendo ao determinado pela gramática da Língua Portuguesa. 

a) Fui à feira de artesanato no domingo passado. 

b) Fui à praia. 

c) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. 

d) Os alunos foram chamados à rever os erros cometidos na prova. 

e) Acordei às sete horas da manhã.  

3 - Assinale a palavra na qual o hífen está INCORRETAMENTE empregado, seguindo as normas 

ortográficas em vigência: 

a) micro-organismo 

b) micro-ondas 

c) auto-estima  

d) anti-inflamatório 

https://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
https://www.infoescola.com/portugues/artigos/
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e) anti-higiênico 

4 - Analisando as palavras em destaque do fragmento do texto de Cora Coralina é possível afirmar 

que:  

“Estavam ali parados. Marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça tímida, 

humilde, sofrida. Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O 

homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula, entregou sem palavra. A mulher ouviu. 

Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de 

ajudar. E não abriu a bolsa.” 

I - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como advérbios. 

II - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como verbos e estão conjugados no pretérito 

perfeito do indicativo. 

III - Nos vocábulos destacados estão contempladas as três conjugações verbais (AR, ER, IR).  

IV - Todos os vocábulos estão concordando com a 3ª pessoa do singular. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV apresentam proposições verdadeiras. 

c) Apenas a alternativa II apresenta uma proposição verdadeira. 

d) Apenas as alternativas II e III apresentam proposições verdadeiras. 

e) Apenas as alternativas I e III apresentam proposições verdadeiras. 

5 - Observando a construção: “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que 

tinha dentro.” O vocábulo em destaque é uma expressão modificadora e invariável e, por isso, 

pertence a classe de palavras dos advérbios. Agora, analise a seguinte construção: “Mauro é muito 

bom professor” e assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que exerce a função de advérbio. 

a) é  

b) Mauro 
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c) bom 

d) professor 

e) muito 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um artesão quer confeccionar um cubo utilizando uma cartolina de 15,36 . O comprimento de 

cada uma das arestas do cubo será de: 

a) 1,4 cm 

b) 1,8 cm 

c) 2,4 cm 

d) 1,6 cm 

e) 2,7 cm 

7 - Uma rede de lojas praticou inicialmente um aumento de 10% em todas as mercadorias. Em 

seguida, anunciou um mega desconto de 45% em todos os produtos. Esse processo é equivalente a 

conceder ao cliente um desconto único sobre o preço inicial de: 

a) 39,50% 

b) 35% 

c) 37,20% 

d) 38,75% 

e) 41,25% 

8 - Sobre o total bruto do salário de um servidor têm 11% de descontos. Após efetuados esses 

descontos, o salário líquido é de R$ 1.864,55. O valor bruto do salário desse servidor é de: 

a) R$ 2.069,65 

b) R$ 2.055,34 
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c) R$ 2.185,00 

d) R$ 1.995,80 

e) R$ 2.095,00 

9 - Seja a sequência . Para que tenhamos uma Progressão Aritmética, o valor de 

 terá que ser igual a: 

a) 3 

b)  

c) 4 

d) 0 

e)  

10 - Considere os algarismos . A quantidade de números de três algarismos 

distintos que podemos formar maiores de 300 é: 

a) 210 

b) 336 

c) 294 

d) 150 

e) 120 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação às eleições gerais de 2018 é correto afirmar: 

I – Os senadores têm mandatos de oito anos. Em uma eleição, renovam-se os mandatos de um terço 

deles (27). Na eleição seguinte, de dois terços (54), como é o caso desta, de 2018. Assim, estarão em 

disputa neste ano duas das três vagas de senador de cada estado.  
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II – O primeiro turno da eleição será em 7 de outubro. 

III – O eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. 

Seguindo uma nova lei aprovada em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: deputado 

federal; deputado estadual ou distrital; senador - primeira vaga; senador - segunda vaga; governador; 

e, presidente.  

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas.  

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

12 - Com relação à divisão política ou administrativa do Brasil é INCORRETO afirmar: 

a) A Região Norte é formada por 7 Estados, ocupando cerca de 45% da área do Brasil. 

b) A capital federal situada no Planalto Central, e construída por iniciativa do presidente 

Juscelino Kubitschek, Brasília acolhe o Governo Federal desde 21 de abril de 1970. 

c) A Região Centro-Oeste é formada pelos Estados de MT, MS, GO e pelo DF. Abrange 18% 

da área do Brasil e é a região menos populosa com cerca de 6% da população nacional. 

d) De acordo com a Constituição de 1988 a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. 

e) Com a Constituição de 1988, o Distrito Federal ganhou autonomia política, administrativa e 

financeira, passando a ter Lei Orgânica própria, governador e Assembleia Legislativa. Como a 

Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, seu governo acumula as 

competências reservadas aos estados e aos municípios. 

13 - Alto Bela Vista conseguiu sua emancipação político administrativa e foi elevada a categoria de 

cidade pela Lei Estadual Nº 9.861 de 04 de julho de 1995, assinada pelo governador do Estado de 

Santa Catarina, à época, Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira. A instalação do Município ocorreu 
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em 1º de janeiro de 1997.  Apesar de já possuir alguns anos de existência o município apresenta uma 

baixa densidade populacional. Segundo os dados do IBGE, 2010 a população bela-vistense é de:  

a) 2.500 pessoas 

b) 3.005 pessoas 

c) 1.995 pessoas 

d) 2.205 pessoas 

e) 2.005 pessoas 

14 - Ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul  é entendido e constitui-se como: 

a) Um bloco econômico oficial. 

b) Um bloco econômico extraoficial que estabelece cooperação econômica e política entre os 

países integrantes. 

c) Uma integração econômica, social e política, moeda comum e livre circulação de pessoas. 

d) Um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. 

e) Um mercado comum entre os governos pertencentes ao bloco e é regido com base 

no Protocolo de Ouro Preto. 

15 - A floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme 

biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos seis biomas brasileiros. 

Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida 

em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica. A floresta Amazônica 

localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 

Pará e Roraima, além de menores proporções nos seguintes países:  

a) Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

b) Peru, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
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c) Peru, Colômbia, Argentina, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

d) Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. 

e) Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. 

INFORMÁTICA 

16 - Ao criarmos um texto em um documento do Microsoft Word, qual das opções listas representa 

as teclas de atalho que deverão ser usadas para inserir e definir um hiperlink em qualquer parte do 

texto: 

a) CTRL+A 

b) CTRL+K 

c) CTRL+T 

d) CTRL+W 

e) CTRL+B 

17 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a opção que permite um roteiro para configurar uma 

planilha do Microsoft Excel para que seja impressa apenas uma parte do conteúdo desta: 

a) Layout da Página – Configurar página – Ajustar Para: 1 página de altura por 1 página de 

largura 

b) Layout da Página – Configurar página – Margens 

c) Arquivo – Imprimir – Agrupado 

d) Pagina Inicial – Formatar como Tabela – Novo Estilo de Tabela 

e) Layout da Página – Área de Impressão – Definir área de impressão 

18 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a que melhor define a característica que diferencia a 

memória RAM da memória ROM em um microcomputador: 

a) Memória RAM permite a leitura e escrita continua de seu conteúdo e Memória ROM 

somente leitura. 
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b) Memória ROM permite a leitura e escrita continua em seu conteúdo e a Memória RAM só 

escrita. 

c) Memória RAM é que armazena os dados do fabricante do dispositivo e a Memória ROM 

armazena temporariamente arquivos de programas e Sistema Operacional. 

d) Memória ROM é a que carrega o sistema operacional ao ligar o dispositivo e a Memória 

RAM somente acessa os demais sistemas. 

e) Memória RAM permite a leitura e escrita das informações apenas uma única vez e a 

Memória ROM diversas vezes. 

19 - Considerando o calculo de preço com desconto em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel e a 

fórmula aplicada, conforme apresentado a seguir, qual será o valor que será apresentado na célula 

C8? 

 

a) 850 

b) 1150 

c) 999 

d) 1000 

e) 990 

20 - Dentre as opções seguir, escolha a que NÃO representa um recurso ou funcionalidade presente 

em uma mala direta do Microsoft Word: 
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a) Controlar o envio e recebimento dos documentos pelos destinatários da Mala Direta. 

b) Vincular dados da mala direta a um arquivo ou repositório de dados. 

c) Criar um documento mestre ou principal para o texto da Mala Direta. 

d) Salvar os documentos gerados pela mala direta em um arquivo do Microsoft Word. 

e) Mesclar o documento principal ou mestre com o arquivo de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISIOTERAPEUTA 

21 - Sobre a atuação do Fisioterapeuta em Saúde Pública, assinale a alternativa correta: 

a) É negado ao fisioterapeuta planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, 

cursos, pesquisas ou eventos em saúde pública, já que sua atuação deve ser intervencionista. 

b) Cabe ao fisioterapeuta contribuir com o planejamento, a investigação e os estudos 

epidemiológicos; porém não deve participar de câmaras técnicas de padronização de 

procedimentos em saúde coletiva; avaliar a qualidade, a eficácia e os riscos à saúde decorrentes 

de equipamentos de uso fisioterapêutico. 

c) O fisioterapeuta poderá participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em 

saúde coletiva desde que tenha autorização do(a) prefeito(a), para avaliar a qualidade, a eficácia 

e os riscos à saúde decorrentes de equipamentos de uso fisioterapêutico. 

d) O fisioterapeuta poderá participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em 

saúde coletiva desde que tenha autorização do(a) secretário(a) de saúde, para avaliar a 

qualidade, a eficácia e os riscos à saúde decorrentes de equipamentos de uso fisioterapêutico. 

e) Cabe ao fisioterapeuta as ações de planejar, implementar, controlar e executar políticas, 

programas, cursos, pesquisas ou eventos em saúde pública, assim como contribuir com o 

planejamento, a investigação e os estudos epidemiológicos. 

22 - O Fisioterapeuta pode atuar em Fisioterapia Vestibular e Fisioterapia Oftálmica, áreas 

vinculadas à Fisioterapia neurofuncional. Para tanto é necessário saber quais procedimentos são 

adequados de acordo com a necessidade do paciente. Assinale a alternativa incorreta: 
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a) Manobra de Epley para casos de pacientes com Vertigem Posicional Paroxística Benigna - 

Canalitiase de Canal semicircular Posterior. 

b) Teste de Convergência para investigar casos de pacientes com Insuficiência de Convergência 

de um ou ambos os olhos.  

c) Manobra de Semont para casos de pacientes com Vertigem Posicional Paroxística Benigna - 

Canalitíase de Canal semicircular Posterior. 

d) Teste de Romberg para avaliação do equilíbrio estático em pacientes vestibulopatas. 

e) Roll test para investigação de Vertigem Posicional Paroxística Benigna em Canal 

semicircular horizontal/lateral. 

23 - Sobre as Principais manobras cinesioterapêuticas manuais utilizadas na fisioterapia respiratória, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) A percussão caracteriza-se pela manobra de percutir com as mãos em forma de concha ou 

ventosa, obtida mediante uma concavidade palmar para baixo e os dedos aduzidos. É realizada 

simultaneamente, com os dedos e a região metacarpiana sobre a zona que apresenta acúmulo de 

secreção. Deve haver grande mobilidade articular, no sentido de flexo-extensão do punho, 

pouca amplitude de movimento de cotovelo e mínimo movimento de ombro. 

b) Shaking é uma manobra utilizada com a finalidade de acelerar a remoção de secreções 

através do sistema de transporte mucociliar. É realizada apenas durante a fase inspiratória da 

respiração e após uma expiração profunda, reforçando, assim, o fluxo de ar inspiratório. Para a 

realização do shaking, as mãos devem estar relaxadas e colocadas sobre a região apropriada do 

tórax (com acúmulo de secreções ou diminuição da ventilação), começando logo após o início 

da inspiração; o terapeuta então balança a caixa torácica em direção ao brônquio principal. O 

objetivo desta técnica é o deslocamento de secreções das vias aéreas de pequeno calibre para as 

de grande calibre. 

c) A pressão expiratória (PE), também chamada de Terapia Expiratória Manual Passiva ou 

Compressão Expiratória consiste em deprimir passivamente o gradil costal do paciente durante 

uma expiração forçada, sobretudo na fase final da expiração. Pode ser realizada com o paciente 

em decúbito dorsal, lateral ou sentado. Para sua realização, as mãos do terapeuta devem ser 
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colocadas espalmadas com dedos abduzidos sobre o tórax, com os punhos e cotovelos fixos 

para a realização dos movimentos acompanhando a dinâmica da respiração e a movimentação 

rítmica das costelas. A pressão dada é contínua e proveniente dos ombros e braços, podendo, ao 

final, haver uma leve vibração para se obter maior relaxamento do paciente. Pode ser realizada 

em qualquer região da parede torácica, desde que as mãos se encontrem bem posicionadas. 

d) A vibração consiste em movimentos rítmicos rápidos e intensos, realizados com as mãos 

espalmadas, acopladas, e com certa pressão no tórax do paciente. Tal manobra é realizada com 

intensidade suficiente para transmitir uma vibração em nível bronquial; o paciente deve estar 

em posição de drenagem postural, quando a mesma não for contraindicada. O fisioterapeuta 

coloca suas mãos estendidas sobre a região do tórax do paciente onde há maior acúmulo de 

secreções; posteriormente efetua-se uma contração isométrica de ambos os membros 

superiores, sendo que o punho e o cotovelo devem permanecer fixos. 

e) Em neonatos, a vibração deve ser realizada com a superfície palmar dos dedos sem pressão e 

está indicada para o lactente muito pequeno, lactente portador de dreno pleural, lactente de pele 

extremamente delicada e frágil ou que não tolere a percussão. 

24 - Uma dupla de Fisioterapeutas da região de Alto Bela Vista foi convidado a realizar, com os 

funcionários da prefeitura, um trabalho de orientação de saúde preventiva voltada para a prevenção 

de algias e afecções da coluna vertebral. No planejamento das estratégias de orientação de saúde, os 

Fisioterapeutas deverão incluir:  

I – Noções básicas de anatomia, biomecânica e patologias da coluna vertebral.  

II – Informações quanto à importância da prática de atividade física regular. 

III – Indicação de todos os tratamentos específicos para as afecções e algias detectadas. 

IV – Informações sobre posturas adequadas a serem adotadas no ambiente de trabalho e no dia-a-dia. 

Estão corretas as ações: 

a) I, III e IV, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 
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d) I, II e IV, apenas.  

e) I, II, III, apenas. 

25 - A mobilização articular é definida como “contínuo de movimentos passivos especializados das 

articulações e/ou tecidos moles correlatos que são aplicados com velocidades e amplitudes variáveis, 

incluindo o movimento de pequena amplitude/ alta velocidade.” Considerando um paciente com 

síndrome do impacto no ombro direito, que apresente limitação de movimento ativo e passivo desta 

articulação, rigidez e dor em repouso e ao movimento, leia as seguintes alternativas que justifique a 

utilização da mobilização articular no tratamento deste paciente, e assinale a alternativa cujas 

sentenças contenham efeitos fisiológicos desta técnica: 

I – Estimula a produção de líquido sinovial nesta articulação. 

II – Melhora a amplitude de movimento sem interferir na elasticidade das fibras aderidas.   

III – Estimula receptores articulares e reduzem a percepção da dor pelo Sistema Nervoso Central. 

IV – Facilita a contração muscular de músculos peitorais e a estabilização articular de ombro. 

a) II e III estão corretas.  

b) I e IV estão corretas.  

c) I, II, III e IV estão corretas. 

d) I e III estão corretas.  

e) I e II estão corretas. 

26 - As técnicas de mobilização articular são utilizadas para otimização da mobilidade das 

articulações, e sua indicação primária é a limitação na amplitude de movimento ativa e passiva de 

uma determinada articulação. Em relação à mobilização articular do ombro, assinale a opção que 

contém a técnica que tem a finalidade de aumentar a flexão e rotação interna do ombro, cujo paciente 

é posicionado em decúbito dorsal com o ombro na borda da mesa, escápula estabilizada pela mesa ou 

por uma toalha dobrada, abduzida a 45 graus e cotovelo ligeiramente flexionado, com a mão 

mobilizadora sobre a região anterior da cabeça umeral e mão estabilizadora sustentando o cotovelo. 

O terapeuta aplica uma força posterior com a mão mobilizadora à cabeça do úmero, enquanto a mão 
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estabilizadora exerce uma tração delicada” (BRODY, L. T.; HALL, C. M. Exercício Terapêutico na 

busca da função. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007, P. 133). 

a) Deslizamento esternoclavicular superior. 

b) Compressão lateral. 

c) Deslizamento acromioclavicular anterior. 

d) Deslizamento glenoumeral posterior.  

e) Deslizamento esternocostal posterior 

27 - A bursite do cotovelo é causada por uma inflamação de pequenos sacos preenchidos por líquido, 

denominadas bolsas, estas tendem a estar localizadas próximas aos tendões das principais 

articulações, incluindo ombros, quadris, joelhos e cotovelos. A bursa serve para reduzir o atrito 

produzido pelo deslizamento dos tendões, distribuir uniformemente a carga sobre a articulação e 

amortecer a pressão excessiva, e se torna inflamada com a pressão causada pelo apoio excessivo 

sobra ela, ou por traumatismo direto. Com a palpação leve na região do cotovelo, pedindo ao paciente 

para realizar uma extensão do cotovelo, é possível identificar alterações características dessa bursite. 

Assinale a alternativa que corresponda qual a bursa afetada e os principais sintomas verificados na 

palpação: 

a) Bursa olecraniana; apresentando perda da sensibilidade, cianose e dor.  

b) Bursa epicondilar lateral; apresentando edema, formigamento, e dor a palpação e 

movimento.  

c) Bursa olecraniana; apresentando edema, dor à palpação e à movimentação, e aumento da 

temperatura.  

d) Bursa troclear; apresentando edema, dor a palpação e movimento e diminuição da 

temperatura. 

e) Bursa glenoumeral; dor em ombro e limitação ao movimento, pois no cotovelo não ocorre 

bursite. 

28 - Sobre a Sindrome dolorosa miofascial e seu diagnóstico, assinale a alternativa incorreta: 
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a) Esta síndrome geralmente ocorre pelo estresse excessivo sobre os músculos (movimentos 

repetitivos, condicionamento físico inadequado, postura inadequada, trauma, distensão 

muscular, estresse emocional), cuja dor miofascial está relacionada com contratura difusa 

muscular, em que há o aumento de uma rigidez no músculo como um todo e não em um ponto 

específico.   Os critérios diagnósticos portanto são: contratura do músculo todo, doloroso em 

sua fáscia, cujo ápice doloroso está quando ocorre a máxima amplitude de movimento. 

b) É uma alteração musculoesquelética comum, que consiste em uma disfunção neuromuscular 

local, com áreas musculares sensíveis ou contraturadas que geram dor em regiões 

circunvizinhas, cujos critérios diagnósticos do ponto-gatilho são banda tensa palpável, 

sensibilidade local de um nódulo, dor à compressão do nódulo, limite doloroso com redução da 

amplitude de movimento. 

c) Esta síndrome geralmente ocorre pelo estresse excessivo sobre os músculos (movimentos 

repetitivos, condicionamento físico inadequado, postura inadequada, trauma, distensão 

muscular, estresse emocional) e os critérios diagnósticos de um ponto-gatilho são banda tensa 

palpável, sensibilidade local de um nódulo, dor à compressão do nódulo, limite doloroso com 

redução da amplitude de movimento. 

d) É uma alteração musculoesquelética comum, que consiste em uma disfunção neuromuscular 

local, com áreas musculares sensíveis ou contraturadas que geram dor em regiões 

circunvizinhas. As causas são movimentos repetitivos, condicionamento físico inadequado, 

postura inadequada, trauma, distensão muscular, estresse emocional e os critérios diagnósticos 

levam em consideração ponto gatilhos, sensibilidade, presença de dor, e amplitude de 

movimento. 

e) É uma alteração musculoesquelética comum, que consiste em uma disfunção neuromuscular 

local, com áreas musculares sensíveis ou contraturadas que geram dor em e os critérios 

diagnósticos levam em consideração ponto gatilhos, sensibilidade, presença de dor, e amplitude 

de movimento. 

29 - Quando caímos sobre a palma com a mão abduzida comumente sentimos dor na região da 

tabaqueira anatômica. Se possivelmente fraturarmos um dos ossos do carpo, situado no assoalho da 

tabaqueira anatômica, o sinal clínico é a dor nessa região. Diante de um caso como esse, assinale a 
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alternativa correta quanto ao osso que provavelmente é fraturado nesse tipo de queda e quais são os 

músculos que formam os limites da tabaqueira anatômica: 

a) Osso Piramidal. Músculos: Extensor longo do polegar (borda ulnar); Extensor curto do 

polegar e abdutor longo do polegar (borda radial). 

b) Osso Escafóide. Músculos: Extensor do indicador (borda ulnar); Flexor do polegar e abdutor 

longo do polegar (borda radial). 

c) Processo estilóide da ulna. Músculos: Extensor do indicador (borda ulnar); Flexor do polegar 

e abdutor longo do polegar (borda radial). 

d) Osso Trapezóide. Músculos: Extensor do indicador (borda ulnar); Flexor do polegar e 

abdutor longo do polegar (borda radial). 

e) Osso Escafóide. Músculos: Extensor longo do polegar (borda ulnar); Extensor curto do 

polegar e abdutor longo do polegar (borda radial). 

30 - A sociedade atual estabelece um padrão de beleza no qual mulheres que apresentem alterações 

dermatológicas e vasculares (como acne, edemas, estrias, fibroedemagelóide, melasmas e varizes) 

não se enquadram. Com a pressão exercida e os diversos distúrbios hormonais, o surgimento desses 

transtornos é mais evidente no período gestacional, podendo trazer consequências ao estado físico e 

psicossocial da futura mãe, afetando a sua autoestima (PASSO; NOBREGA; COSTA, 2013). Na 

fisioterapia devemos nos atentar para estas alterações, e o conhecimento prévio das mesmas nos 

permite realizar orientações e cuidados que a gestante deve ter para evitá-las, bem como com os 

cuidados com as mamas preparando-as para a amamentação. Considerando as orientações que 

poderão ser realizadas para a gestante, assinale a alternativa que NÃO condiz com este contexto: 

a) Evitar exercícios de impacto, salto alto, evitar o ortostatismo prolongado ou muito tempo 

sentada, são medidas para evitar varizes e problemas vasculares. 

b) Fazer uso do hidratante nas mamas e mamilos, e orientar a gestante que após cada mamada 

do bebê quando nascer evitar deixar o próprio colostro no mamilo e na aréola, lavando e 

secando a cada mamada, o que irá auxiliar na melhora da pele dessa região, favorecendo a uma 

amamentação mais tranquila e evitando as fissuras. 
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c) Usar protetor solar oil free na face e usar sabonete suave para evitar o ressecamento, bem 

como os cuidados com a higienização facial realizada pelo fisioterapeuta podem evitar a acne e 

melhorar a aparência da pele facial. 

d) Uso abundante de hidratante associado à massagem na região da barriga e utilizar cinta 

abdominal e sutiã confortável para dar sustentação ao tecido são medidas que podem evitar o 

surgimento das estrias. 

e) Estimular a gestante tomar sol nas mamas e mamilos, irão auxiliar na melhora da pele dessa 

região, favorecendo a uma amamentação mais tranquila e evitando as fissuras. 

31 - Um paciente relata estar apresentando edema acentuado em membros inferiores, com 

vermelhidão e aumento de temperatura, com muita dor à palpação. Como fisioterapeuta, conhecendo 

os efeitos fisiológicos e contraindicações da massagem terapêutica, indique se este seria ou não um 

recurso a ser realizado neste paciente, e por que: 

a) Sim, pois a melhora do edema poderia ser favorecida pela melhora do retorno venoso e 

linfático proporcionado pela massagem. 

b) Sim, pois esse edema deve ser sugestivo de acúmulo de linfa no sistema linfático. 

c) Não, pois os movimentos da massagem poderiam romper a pele do paciente, que fica 

sensível devido ao edema, causando uma hemorragia.  

d) Não, devido aos sinais flogísticos de inflamação, e uma possível tromboflebite, que é uma 

doença vascular que contraindica a massagem.  

e) Sim, pois a manipulação tecidual em membros inferiores pode favorecer a melhora da 

inflamação e reduzir o edema. 

32 - Nesta representação abaixo, a área neural correspondente a cada porção corpórea. Assim como a 

face tem uma maior quantidade de nervos e consequentemente de corpos de neurônios, o desenho 

terá uma imensa face, com um tronco pequeno, braços grandes com mãos enormes, pernas pequenas 

com pés médios. Sendo assim, é importante reconhecer que a densidade dos receptores para várias 

partes do corpo não é o mesmo, e é por isso que a imagem representa diferentes tamanhos à medida 

que ele se estende sobre o córtex.  
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I)  II)  

Com base na da figura, a representação anatômica das funções corporais humanas corresponde ao: 

a) I- Córtex sensorial associativo e II- córtex sensorial tátil. 

b) I- Córtex motor e II- homúnculo sensorial. 

c) I- Homúnculo somatossensorial e II- homúnculo motor. 

d) I- Área associativa sensorial e II- área associativa motora.  

e) I- Homúnculo cerebelar e II- córtex auditivo e visual. 

33 - A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa (superior e inferior), 

cuja etiologia é de origem desconhecida, e pode estar relacionada com causas multifatoriais, 

incluindo componentes genéticos e ambientais. A média da idade do inicio da doença é de 57 anos, 

os homens são afetados uma a duas vezes mais do que as mulheres. A fisioterapia neurofuncional 

auxilia o indivíduo no desempenho de suas atividades de vida diária, oferecendo melhor 

funcionalidade. Diante disso o fisioterapeuta deve conhecer as manifestações clínicas da ELA, e estar 

atento para não auxiliar o processo de piora do quadro por levar a fadiga muscular: 

a) Preservação da capacidade de falar, mastigar e deglutir, mas com perda progressiva da 

capacidade respiratória. 

b) Atrofia dos músculos dos braços, tronco ou pernas, com ausência de espasticidade ou de 

dificuldade para deglutir, diplopia, podendo ser do tipo remissiva ou progressiva.  
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c) Fadiga, fraqueza muscular, com preservação da voz e da capacidade de falar, mas com 

progressiva demência. 

d) Fraqueza muscular múltipla, com perda da função motora, incontinência urinária, diplopia, 

podendo ser do tipo remissiva ou progressiva.  

e) Fraqueza muscular progressiva, com função respiratória geralmente comprometida e função 

intelectual preservada.  

34 - Como fisioterapeuta é preciso estar atento às contra indicações das condutas, e o benefício a ser 

buscado é preservar a vida e aliviar os sintomas, dando oportunidade, sempre que possível, para  a  

independência  funcional  do  paciente (PESSINI, 2003). No caso de um paciente oncológico de 45 

anos, sexo feminino, com câncer primário de pulmão, evoluiu com dor, edema e dificuldade na 

marcha, sendo diagnosticada com metástase em área proximal da tíbia. Em Alto Bela Vista, foi 

encaminhada para avaliação fisioterapêutica com o objetivo de reduzir os sintomas apresentados, 

sendo contraindicada a realização de: 

a) Isometria de membros superiores, tronco e membros inferiores. 

b) Descarga de peso em membros inferiores. 

c) Isometria de membros inferiores. 

d) Eletroestimulação transcutânea. 

e) Crioterapia. 

35 - Uma complicação frequente em pacientes acamados, que é o fechamento parcial ou total do 

alvéolo com resultado de diminuição da capacidade funcional residual, da respiração superficial e 

diminuição dos movimentos ativos e mudanças de decúbito (MARCUCCI, 2004). Sobre qual 

complicação se refere esta afirmativa? 

a) Doença pulmonar Obstrutiva crônica 

b) Depressão alveolar 

c) Atelectasia 

d) Bronquiectasia 
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e) Edema pulmonar 

 36 - Sobre o teste validado internacionalmente que tem como objetivo avaliar a mobilidade e o 

equilíbrio funcional.  O teste quantifica em segundos a mobilidade funcional por meio do tempo que 

o indivíduo realiza a tarefa de levantar de uma cadeira (apoio de aproximadamente 46 cm de altura e 

braços de 65 cm de altura), caminhar 3 metros, virar, voltar rumo à cadeira e sentar novamente. Qual 

o teste a qual esta definição se relaciona? 

a) Timed up and Go (TUG) 

b) Teste de alcance funcional 

c) Teste de Marcha e Meia Volta (TMMV) 

d) Teste de equilíbrio de Berg 

e) Tempo de marcha reflexa (TMR) 

37 - Sobre as doenças de Parkinson e Alzheimer leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I - Na Doença de Alzheimer (DA) um dos sinais clássicos é a lentidão do movimento. 

II - No paciente com Doença de Parkinson (DP), é comum estar presente o tônus aumentado, neste 

caso, hipertonia do tipo espasticidade.  

III - Na Doença de Parkinson, o paciente adota uma postura clássica de tronco para compensar a 

instabilidade do mesmo. Durante o tratamento fisioterapêutico, os exercícios devem enfatizar o 

fortalecimento muscular de cadeia posterior e alongamento muscular de cadeia anterior do tronco. 

IV - Para minimizar a bradicinesia, sintoma clássico da DP, o tratamento fisioterapêutico deve 

enfatizar atividades em circuitos, com música, dando comando verbal para aumentar a velocidade dos 

movimentos. 

V - A falta de dopamina na pessoa com Doença de Parkinson é progressiva e pode causar 

incapacidade significativa ao longo dos anos.  

a) As afirmativas II e IV são falsas. 
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b) As afirmativas II e III são falsas. 

c) Somente a afirmativa I é falsa. 

d) As afirmativas IV e V são falsas. 

e) As afirmativas I e II são falsas. 

38 - A paciente chegou ao consultório de atendimento fisioterapêutico de Alto Bela Vista –SC, 

claudicando. Na anamnese refere dor intensa na região de L5/S1 e região posterior da coxa esquerda, 

relatou desconfortos a cerca de 6 meses, porém, a 1 mês sentiu que houve piora do quadro álgico, 

refere que não houve trauma e relaciona a piora dos sintomas ao aumento das atividades domésticas. 

Sente piora na realização dos movimentos e dor relacionadas às atividades que envolvem flexão e 

rotação de tronco para direita (varrer, usar rodo, entre outras). Relata sensação de choque, dor aguda 

(sensação de agulhada), fina e em trajeto definido. Ao término da avaliação cita que eventualmente 

tem formigamentos e “fraqueza nas pernas” (SIC).  Assinale a possível alteração que desencadeou 

este quadro clínico e o método de palpação desta estrutura: 

a) Compressão do nervo ciático, palpar abaixo do trocânter maior do fêmur e seguir pela lateral 

do quadril até o platô tibial lateral fazendo uma pressão leve.  

b) Compressão do nervo ciático, para palpar deve-se flexionar o quadril do paciente, palpar o 

trocânter maior e a tuberosidade isquiática, determinar o ponto médio entre eles e fazer uma 

pressão leve. 

c) Compressão do nervo tibial posterior, para palpar deve pedir extensão do membro inferior 

completa e palpar no colo da fíbula.  

d) Bursite trocantérica, para palpar deve pedir para flexionar o quadril e palpar logo em cima 

do trocânter maior do fêmur.  

e) Compressão do nervo ciático, para palpar deve-se estender o quadril do paciente, e fazer uma 

pressão leve na região da tuberosidade isquiática. 

39 - Sobre os efeitos da Mobilização neural, assinale a alternativa Incorreta: 

a) Reduz o fluxo axoplasmático e o fluxo sanguíneo para o nervo periférico, reduzindo assim a 

dor e a inflamação.  
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b) Restaura o movimento e a elasticidade do Sistema Nervoso, promovendo a busca do retorno 

às suas funções normais e a redução do quadro sintomático.  

c) Visa aumentar a condução neural e a nutrição do nervo. 

d) Por melhorar a dor, a mobilidade neural e a condução nervosa, pode melhorar também a 

amplitude de movimento articular. 

e) Busca a melhora da dor, favorece a mobilidade neural e a condução nervosa, favorecendo a 

melhora das funções. 

40 - Com a protetização, a funcionalidade de pessoas com amputação de membros superiores 

(MMSS) ou membros inferiores (MMII) é favorecida, retomando muitas vezes às suas atividades 

laborais. Sabendo da importância do fisioterapeuta na prescrição de próteses de acordo com os tipos 

de amputações, assinale a alternativa correta quanto à amputação de Lisfranc: 

a) É uma desarticulação na articulação mediotársica, na junção entre os ossos navicular e 

cubóide com o tálus e o calcâneo, conhecida, portanto, como amputação do retropé. O coto 

comumente forma um curto braço de alavanca, evoluindo para deformidade em equino do 

tornozelo e consequente redução da área de apoio.  

b) Trata-se de uma desarticulação na articulação tarso-metatarsiana, ou seja, entre os ossos 

cubóide, cuneiformes e os metatarsianos. Devido à perda da inserção dos tendões dos músculos 

dorsiflexores do tornozelo, pode resultar em deformidade em equino do tornozelo, dificultando 

a protetização. 

c) É o nível de amputação realizado entre a desarticulação de tornozelo e a desarticulação do 

joelho. Pode ser dividida em três níveis: terço proximal, terço médio e terço distal. Tem ótimo 

resultado de protetização. 

d) Corresponde à retirada de todo o membro inferior, inclusive a cabeça do fêmur. A cicatriz é 

localizada anteriormente, sendo a descarga de peso realizada na tuberosidade isquiática. 

e) É uma cirurgia radical com remoção de metade da pelve e de todo membro inferior 

homolateral. 


