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I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

004 - FISIOTERAPEUTA 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira 
o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. 
Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em caso de 
defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para 
cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar 
problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que 
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à 
de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que 
conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 
15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 
 
 
 
1 - Assinale a alternativa que possui apenas tipos de calor profundo. 
 
A) Microonda, Compressa quente, Ondas – Curtas. 
B) Banho de parafina, Compressa quente, Calor Radiante. 
C) Ondas – Curtas, Ultra – Som, Microondas. 
D) Ondas – curtas, Ultra-som e Microondas. 
E) As alternativas A e D estão corretas. 
 
 
 
 
2 - A respeito da aplicação do ultra-som o que seria incorreto. 
 
 
I) Sua aplicação jamais produzirá efeito pizoelétrico nos ossos. 
II) O metabolismo tecidual pode ser alterado com sua aplicação. 
III) Deve ser aplicado em áreas que apresentam anestesiadas. 
IV) Muito utilizado em tecidos com suprimento vascular inadequado.   
 
 
A) I e IV 
B) II e III 
C) I e III 
D) III e IV 
E) II e IV 
 
 
 
3 - Marque a alternativa incorreta. 
 
 
I) O ultra – som é uma corrente de alta freqüência. 
II) Ondas – curtas possui uma corrente de baixa freqüência.  
III) As ondas eletromagnéticas do microondas podem ser refletidas, dispersadas, refratadas ou 
absorvidas. 
IV) Mulheres que possuem DIU contendo cobre ou outros metais devem utilizar –se de terapias 
com ondas – curtas.   
V) O microondas deve ser utilizado em cadeiras de madeira, o paciente deve remover relógio, 
jóias e objetos metálicos. 
 
 
 
A) I, III e V 
B) II, III e IV 
C) I, II e V 
D) I, III e V 
E) I, IV e V 
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4 - Assinale o que estiver correto: 
 
 
I) A inflamação crônica da pelve indica-se o uso de calor intenso no seu tratamento. 
II) O calor intenso pode ser utilizado no tratamento de hérnia de disco. 
III) A aplicação do calor intensa por ser muito quente poderá ser utilizada distante do local a ser 
tratado. 
IV) O calor intenso é apropriado em casos de patologias crônicas. 
 
 
A) Apenas a alternativa I 
B) Apenas a III 
C) As alternativas I e IV 
D) As alternativas I e III 
E) A penas a IV 
 
 
5 - Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
 
(     ) Compressa quente e calor radiante são meios de condução em termoterapia. 
(     ) Banho de parafina e Compressa quente são meios de condução em termoterapia. 
(     ) O microondas, ar úmido e fluidoterapia são meios de conversão em termoterapia. 
(  ) Fluidoterapia, hidroterapia e ar úmido são considerados tipos de convecção em termoterapia. 
 
A) F, F, V e V 
B) F, V, F e V 
C) F, F, F e V 
D) V, V, F e F 
E) V, F, V e V 
 
 
6 - Marque a alternativa correta. 
 
 
I) Tecidos de alta impedância cão apenas os ossos. 
II) Tecidos de alta impedância são ossos, gordura, fácias e tecidos fibrosos. 
III) Tecidos de baixa impedância são sangue, linfa e músculos. 
IV) Tecidos de baixa impedância são gordura e linfa 
V) Tecido de baixa e alta impedância é apenas o músculo onde ele depende apenas da freqüência 
do aparelho. 
 
 
A) Estão corretas as alternativas II e III 
B) Estão corretas as alternativas V e I 
C) Estão corretas as alternativas III e V 
D) Está correta apenas a alternativa V 
E) Está correta apenas a alternativa I. 
 
 
 
7 - Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
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(     ) O microondas é o tipo de onda eletromagnética. 
(     ) O microondas possui sua onda de 20cm e freqüência de 2.450 MHZ. 
(     ) O alcance da onda do microondas pode chegar até 6 cm. 
(   ) O microondas possui ondas que podem ser absorvidas por líquidos teciduais como músculos e 
menos por gordura e ossos. 
 
A) FVFV 
B) FFVV 
C) FVVV 
D) VVFF 
E) VFFV 
 
8 - Marque a alternativa Incorreta. 
 
A) O laser é uma ampliação de luz por emissão estimulada de radiação. 
B) O laser Helio Neônio possui uma radiação com emissão de infravermelho 
C) O laser pode diminuir prostaglandinas. 
D) O laser aumenta o colágeno e fibroblastos. 
E) As alternativas C e D estão incorretas. 
 
9 - Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(V) O Ultra – som contínuo é usado para lesões Crônicas. 
(V) É muito provável que a cataratas seja produzida nos olhos sendo um efeito colateral do uso da 
terapia por microondas. 
(V) A aplicação de calor pode aumenta a bradicinina e a Histamina. 
(F) O comprimento de onda do laser é medido em cm2 . 
(F) Laser emite ondas eletromagnéticas pela sua luz difusa. 
 
A) F, V, V, F, F 
B) V, F, V, V, V 
C) V, V, V, F, F 
D) F, F, F, V, V 
E) V, V, V, V, V 
 
 
 
10 - Marque a alternativa correta. 
 
A) A crioterapia alivia a dor diretamente pela redução do espasmo muscular, espasticidade ou 
edema, por trauma. 
B) Aplicar frio em uma articulação com reação inflamatória deve-se em parte à vasoconstrição com 
redução de edema, assim a dor é aliviada somente tela ação da vasoconstrição. 
C) Pacientes com Atrite reumatóide que recebem a aplicação de crioterapia tendem a aumentar seu 
quadro de rigidez articular.  
D) Nos pontos – gatilhos podemos aplicar o ultra-som com dosagem elevada. 
E) È essencial no tratamento de contraturas o aumento da temperatura tecidual bem como a 
imobilização da parte tratada. 
 
11 - O aumento da resistência dos vasos sanguíneos pulmonares, provocados pela destruição dos 
capilares e pela vasoconstrição reflexa em presença de hipoxemia e hipercapenia, tem como 
resultado a hipertrofia do ventrículo direito. Isto seria uma: 
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A) Bronquite 
B) Cor pulmonale 
C) Policitemia 
D)  Insuficiência cardíaca 
E) Estenose Pulmonar 
 
 
12 -  Dentro da classificação dos sons pulmonares coloque (S) para estertores secos e (U) para 
estertores úmidos. 
( S ) Sons contínuos 
( U ) Sons predominantes no final da inspiração 
( S ) Roncos e Sibilos 
( U ) Som produzido crepitantes semelhante ao esfregar – se os cabelos com os dedos 
 
A) U,U,S,S 
B) S,S,U,U 
C) S,U,S,U 
D) U,S,U,S 
E) S,S,S,U 
 
 
13 - Marque a alternativa correta em relação aos músculos acessórios da respiração na inspiração. 
 
A) Esterno cleidomastó-ideo; escaleno, peitoral menor, serrátil anterior  e reto abdominal. 
B) Oblíquos do abdome, paravertebraia, reto do abdome, escalenos, serrátil anterior e esterno 
ceidomastoi-deo. 
C) Esterno cleidomastó-deo, escaleno, peitoral menor e serrátil anterior. 
D) Peitoral menos, externo do abdome, oblíquo interno e intercostais. 
E) Intercostais e oblíquo externo. 
 
 
14 - Qual alternativa está correta em relação a CV de um pulmão normal. 
 
A) VRE, CI E VRI 
B) VR, VC E VRI 
C) VRI, VRE e VR 
D) CI e CRF 
E) VRE, VC E VRI 
 
 
15 - Marque a alternativa correta com relação aos incentivadores respiratórios. 
 
I) São equipamentos grandes encontrados apenas em UTI. 
II) Tem o objetivo apenas de fortalecimento dos músculos respiratórios. 
III) Todos os incentivadores respiratórios oferecem uma carga a respiração espontânea 
IV)  Threshold tem o objetivo principal de treino e resistência a musculatura respiratória. 
V) A bexiga e língua – de – sogra são recursos que também podem ajudar a melhorar a 
ventilação pulmonar. 
 
A) IV 
B) III e IV 
C) III, IV e V 
D) I 
E) I e II 
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16 - No final do séc XX a atuação da Fisioterapia foi voltada: 
 
A) Para do tratamento do individuo como um todo 
B) Quase que exclusivamente ao individuo doente 
C) A prevenção 
D) A prevenção e cura 
E) NDA 
 
 
17 - A Profissão de Fisioterapeuta no parecer nº 388/63 do Conselho Federal de Educação (CFE): 
 
A) Não e regulamentada 
B) É definida e tem seus limites estabelecidos 
C) Não compete ao CFE definir ocupação e limites da Fisioterapia 
D) Compete aos CREFITOS a definição de ocupação e limites da profissão 
E) NDA 
 
 
18 - Sobre a profissão de Fisioterapeuta, assinale a alternativa verdadeira: 
 
A) Os Fisioterapeutas eram definidos como técnicos, passando a ser profissionais de nível superior 
pelo decreto-lei 938/69 
B) A profissão de Fisioterapeuta e categorizada como técnico com formação superior 
C) A Fisioterapia e categorizada como ramo da medicina e sua atuação deve ser supervisionada 
pelo medico 
D) Não existem leis que categorizem a profissão 
E) NDA 
 
19 - Os Conselhos Federais e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional: 
 
A) Foram criados para regulamentar a atuação do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, 
porem não são órgãos oficiais 
B) São entidades destinadas a atenção e orientação do novo profissional 
C) Foram criados pelo CFE (decreto-lei 938) 
D) Foram criados a partir da Lei 6316/75 decretada pelo Congresso Nacional 
E) NDA 
 
 
20 - O código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional: 
 
A) Foi criado pelo CFE 
B) Foi criado pelo Congresso Nacional (lei 6316/75) 
C) Foi criado por uma resolução do COFITTO 
D) Não é oficial 
E) NDA 
21 - Não é área de atuação da Ficoterapia: 
 
A) Docência 
B) Pesquisa 
C) Vigilância sanitária 
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D) Diagnostico clinico 
E) NDA 
 
22 - Sobre diagnostico está correto: 
 
A) Tanto o clinico quanto o funcional são responsabilidade do Fisioterapeuta 
B) Tanto o clinico como o funcional são responsabilidade do medico 
C) Compete ao fisioterapeuta somente o diagnostico de distúrbios cinéticos funcionais 
D) NDA 
 
 
23 - Métodos de tratamento fisioterapia para soltar as secreções: 
 
A) Massagens 
B) Tosse efetiva 
C) Drenagem postural 
D) Terapias de inalação 
E) Todas estão corretas 
 
24 - No tratamento da asma está correto: 
 
I)Ajudar nas dissociações da cintura escapular bem como no relaxamento dos músculos do pescoço.  
II) Auxiliar o paciente a obter uma boa postura. 
III) Em caso de crianças incentivar brincar com animais pra que ela faça exercício e aumente a 
capacidade respiratória. 
IV) provocar o aumento da ansiedade. 
VI) Exercícios extenuantes. 
 
A) I e V 
B) II e IV 
C) I e II 
D) IV e II 
E) Todas 
 
25 - Não esta indicado ao paciente no Pós-operatório  de cirurgia cardíaca: 
 
I    manutenção da amplitude de movimento dos ombros 
II   prevenir contraturas 
III Reduzir edema 
IV Fisioterapia respiratória 
V  Exercício de braços de alta intensidade 
 
A) I, IV, V 
B) II, III, IV 
C) V 
D) I, III, V 
E) II, III, V 
 
26 - Prescreve-se treinamento com exercício para transplantado cardíaco pois: 
 
I    aumenta a capacidade aeróbica e a força muscular 
II   diminui do débito cardíaco e aumenta a freqüência respiratória 
III aumenta o débito cardíaco e diminui a freqüência respiratória 
IV não se prescreve exercícios 
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A) I e II 
B) I 
C) II 
D) III 
E) I e III 
 
 
27 - O condicionamento cardíaco é indicado: 
 
I    aos idosos pela diminuição da funções fisiológicas e musculares 
II   para prevenção de doenças coronarianas 
III a mulheres e homens, com a mesma freqüência e intensidade  
IV ao paciente que apresenta transposição dos grandes vasos 
 
A) I, II, IV 
B) II, III, IV 
C) I e II 
D) I, II e III 
E) I, III e IV 
 
28 - Sobre as cardiopatias congênitas: 
 
I    são acianoticas a estenose aortica, a persistência do ducto e a comunicação 
     interauricular 
II   a tetralogia de Fallot e incompatível com a vida 
III a Fisioterapia não esta indicada a estes pacientes 
 
a)  são corretas I e II 
b) são corretas I, II e III 
c) são incorretas I e II 
d) são incorretas I, e III 
e) são todas incorretas 
 
 
29 - Considere um adulto com Hipertensão Essencial 
I    a causa da sua moléstia è a quantidade de sal na sua dieta 
II   o exercício regular  e è indicado e a longo prazo auxilia a reduzir as pressões 
      Sistólica e diastólica 
III o exercício com resistência  esta indicado a este paciente pois ao aumentar a 
     Forca muscular, aumenta a resistência do coração 
 
A) somente a II e correta  
B) são corretas I, e II 
C) são todas corretas 
D) e  incorreta a II 
E) são incorretas a II e a III 
 
30 - A aterosclerose consiste no acumulo de gordura nas paredes das artérias. E correto afirmar:  
I    os depósitos de gordura são formados principalmente por colesterol. 
II   pode causar trombose cerebral mas não o infarto do miocárdio. 
III diabetes, sedentarismo e alcoolismos são fatores predisponentes. 
IV pode causar hipertensão arterial. 
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A) F, F, V,V 
B) V, F, V,V 
C) V, F, V,V 
D) F, F, V, F 
E) V, F, V, F 
 
 
31 - Sobre pós-operatório de cirurgia cardíaca, são coerentes as afirmações: 
 
I    se deve monitorar as pressões arterial e venosa ao sentar o paciente 
II   se deve manter a higiene brônquica 
III e necessária a profilaxia de complicações pulmonares e circulatórias 
IV se deve manter o paciente restrito ao leito para não cuasar sobrecarga ao 
     Coração 
 
A) V, V, V,V 
B) V, F, V,V 
C) V, F, F,V 
D) V, V, V, F 
E) V, F, V, F 
 
 
32 - A imobilização causa os seguintes efeitos sobre o aparelho cardiovascular: 
 
A)diminui a capacidade residual funcional, aumenta a freqüência cardíaca e diminui o consumo 
máximo de O2 
B)diminuição da volemia e da tolerância ortostatica 
C) diminui o VEF, aumenta o consumo máximo de O2 e diminui a PaO2 
D) a e b corretas 
E)Neuma correta 
 
33 - O repouso prolongado: 
 
I    reduz a capacidade funcional e a volemia 
II   aumenta o rendimento cardíaco 
III predispõe ao tromboembolismo pulmonar 
IV aumenta a depressão e a ansiedade 
 
A)corretas I, II e IV 
B)incorretas I, II e IV 
C)corretas I, III e IV 
D)incorretas I, III e IV 
E)somente a II e incorreta 
 
 
 
34 - Sobre os objetivos da reabilitação cardíaca no IAM: 
 
I    devem ser tratados de acordo a fase em que se encontra o paciente 
II   a prescrição de exercícios e contra-indicada em pacientes internados 
III  um deles é manter o controle emocional do paciente 
IV outro é aumentar a função cardiovascular e diminuir a demanda de O2 para 
     Atividades físicas especificas 
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A)   III é função do psicólogo 
B)   II é função do fisioterapeuta e II do psicólogo 
C)   I, III e IV são corretas 
D)   B e C são corretas 
E)   Nenhuma é correta 
 
35 - A reabilitação pulmonar esta contra-indicada:  
 
A)na insuficiência cardíaca 
B) na miocardiopatia dilatada 
C) no infarto agudo do miocárdio 
D) A e B corretas 
E) todas corretas 
 
 
36 - Sobre a oxigenoterapia: 
 
A) é indicada para  corrigir a hipoxemia arterial 
B) pode ser tóxica 
C) é utilizada somente em adultos 
D) A,B, e C são corretas 
E) B e C são incorretas 
 
 
 
 
37 - Sobre terapia de  reexpasao pulmonar: 
 
A) São técnicas: posicionamento, manobras reexpansivas, RPPI, CPAP 
B) São técnicas: EPAP, PEP e todos os padrões ventilatorios 
C) As técnicas mal utilizadas podem causar barotrauma 
D) A, B e C corretas 
E) A, B e C incorretas 
 
 
 
38 -  Um paciente DPOC apresenta: 
 
A) aumento do volume pulmonar e da CRF 
B) diminuição da crf e do volume residual 
C) aumento do volume pulmonar, da CRF e do volume residual. 
D) diminuição do volume pulmonar, da CRF e do volume residual. 
E) nenhuma e correta 
 
 
39 - São broncodilatadores utilizados na terapia de higiene brônquica: 
 
A) Salbutamol e bromidrato de fenoterol 
B) brometo de ipatropio e  N-acetil-cisteina 
C) somente a N-acetil-cisteina 
D) somente o salbutamol 
E) nenhum deles 
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40 - São técnicas desobstrutivas broncopulmonares utilizadas em RN: 
 
A) estimulo de tosse 
B) punho-percussao 
C) aspiração nasal 
D) A, B e C corretas 
E) nenhuma correta 
 
 
41 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase. 
 
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer. 
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar. 
C) Leu o texto de ponta a ponta. 
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns. 
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador. 
 
 
42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta. 
 
A) Os candidatos começaram a escrever.  = advérbio  
B) Eu a vi ontem.  = pronome pessoal do caso oblíquo 
C) Veja o que você fez.  = pronome demonstrativo  
D) O inspetor acaba de chegar.  = artigo indefinido  
E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa  
 
 
43 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é: 
 
A) intransitivo. 
B) transitivo indireto. 
C) transitivo direto e indireto. 
D) transitivo direto 
E) impessoal 
 
 
44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas  
 
A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa  
B) Táboa – óbolo – tussir  
C) Boeiro – íngoa – puleiro  
D) Polenta – nódoa – engolir  
E) N.d.a   
 
45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade que 
o filho tinha. Hoje a idade do pai é:  
 
A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 25 
E) 35 
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46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada 
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a outra 
os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é? 
 
A) 135 Km 
B) 125 Km 
C) 160 Km 
D) 152 Km 
E) 140 Km 
 
 
47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que resta 
para concluir é ¼ do que já passou? 
 
A) 1 h 20 min. 
B) 1 h 36 min. 
C) 1 h 18 min. 
D) 1 h 40 min. 
E) 1 h 12 min. 
 
 
 
48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:  
 
A) Regime Jurídico dos Servidores. 
B) Código de Obras; 
C) Código de Postura;  
D) Código Tributário;  
E) n.d.a 
 
 
 
49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena de 
perda do mandato, salvo por período inferior a:  
 
A) 30 dias. 
B) 10 dias 
C) 5 dias   
D) 15 dias  
E) 20 dias 
 
 
50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de 
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:  
 
A) 1/3 dos votos dos membros da Câmara.  
B) 1/3 dos votos dos membros presentes.  
C) 2/3 dos votos dos membros da Câmara. 
D) 2/3 dos votos dos membros presentes 
E) 1/2 dos votos dos membros da Câmara 
 
 
 



 
 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 
 




