
 
    

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
  
 

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Regime Jurídico Único - 
PMA e 12 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo 
seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 30. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 
Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 






LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 05 
 

ConflitosConflitosConflitosConflitos    
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Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que 
separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre 
velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os 
filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que 
vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-
entendido. Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são 
necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo. Podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são 
necessariamente felizes porque chegaram lá. Acontece que nem os 
filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente 
realizados. Os filhos reclamam das cobranças paternas. Os pais 
acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um 
grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco. Nem os filhos 
precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar 
despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles. O amor 
nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 
  

01. O enunciado que melhor sintetiza a mensagem do texto é 
(A) “A felicidade não reside nem no poder, nem na juventude”. 
(B) “Os pais não deveriam ressentir-se da jovialidade e da juventude dos filhos”. 
(C) “Os filhos deveriam ser eternamente gratos aos pais por tudo o que estes lhes proporcionam”. 
(D) “O choque entre pais e filhos é incompreensível e injustificado: o sentimento que os une deveria 

estar acima das diferenças existentes entre eles”. 
 

02. Com o enunciado “Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco” (linhas 13-14), sugere-se que  
(A) pais e filhos não se conhecem direito. 
(B) o amor entre pais e filhos não é intenso. 
(C) o hábito de reunir a família precisa ser fortalecido. 
(D) é necessário que os pais sejam mais tolerantes com os filhos. 

 
03. Não serão respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substitua 
(A) “só agora” (linha 1) por “bem recentemente”. 
(B) “que separam” (linhas 1-2) por “separadas das”. 
(C) “que sempre existiu” (linha 2) por “existente há muito tempo”. 
(D) “nem os pais precisam” (linha 15) por “tampouco os pais precisam”. 

 
04. Há linguagem figurada na seguinte passagem do texto: 
(A) “Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, 

tudo.” (linhas 6-8) 
(B) “Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados 

porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.” (linhas 14-16) 
(C) “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se 

trata do conflito que sempre existiu entre velhos e moços”. (linhas 1-3) 
(D) “O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez é que o 

mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas 
um mal-entendido”. (linhas 3-6)  

 
 
 
 
 






05. Quanto às noções de morfologia, é verdadeiro afirmar que 
(A) “felizes” (linha 7) é um adjetivo com valor adverbial. 
(B) “conflito” (linha 2) e “universo” (linha 3) são substantivos invariáveis. 
(C) “mal-estar” (linha 4) e “mal-entendido” (linhas 5-6) são palavras compostas por aglutinação. 
(D) “constituído” (linha 12) e “despeitados” (linha 16) pertencem à mesma classe gramatical. 

 
 

TEXTO 2 - QUESTÕES 06 a 09 
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11 

Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu 
cérebro. Renunciei a tudo o que atravanca. São dois salões imensos, tão 
vazios que parecem preparados para um baile, que nunca sai. Dois 
compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de 
parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou à 
Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram, no meu apartamento, eu 
colocava a grande mesa no centro do salão maior. No resto do ano a grande 
mesa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área de serviço e eu 
como na mesa da cozinha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e 
ficou em silêncio. O único comentário adequado aos meus grandes salões 
vazios. 

 
VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22. 

 
06. O texto acima é um fragmento do livro O Clube dos Anjos, de Luis Fernando Verissimo. Trata-se de 
uma passagem em que predominam 
(A) enunciados analíticos e explicativos. 
(B) verbos que indicam mudança e sequências temporais. 
(C) verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação. 
(D) estruturas simples, verbos estáticos e sequências de localização. 
 
07. Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no 
meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador 
(A) tem a mente cheia de ideias que o perturbam. 
(B) precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento. 
(C) vive preocupado com a decoração de seu apartamento. 
(D) tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham. 
 
08. Quanto às noções de sintaxe, é falso afirmar que 
(A) o verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 8-9)  
(B) a presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”. 
(C) o período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” 

(linhas 1-2) é composto por subordinação. 
(D) há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, 

chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 3-5). 
 

09. No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é incorreto afirmar que 
(A) “que nunca sai” (linha 3) significa “que jamais se torna realidade”. 
(B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1) pertencem à classe dos pronomes. 
(C) o uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2). 
(D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 9), significa “moderado, pouco 

intenso”. 
 
10. São fórmulas de fecho usadas na redação oficial 
(A) “Sem mais para o momento” e “Certos de merecer sua atenção”. 
(B) “Conforme acordado em contato telefônico” e “Certos de merecer sua atenção”. 
(C) “Subscrevemo-nos atenciosamente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.a”.  
(D) “Em atendimento à sua solicitação datada de 10 de novembro último passado” e “cordialmente”. 
 
 

 
 






REGIME JURÍDICO ÚNICO - PMA 
 
11. Invalidada por sentença judicial, transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado no prazo de 
(A) dez dias. 
(B) quinze dias. 
(C) trinta dias. 
(D) quarenta e cinco dias. 
 
12. Sobre remoção, assinale a resposta correta. 
(A) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 

cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é 
lotado. 

(B) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder, mas em outro Órgão em que 
é lotado. 

(C) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de igual denominação e forma de provimento, em outro Poder e em outro Órgão em que é 
lotado. 

(D) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro 
cargo de diferente denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em 
que é lotado. 

 
13. A respeito de reversão, assinale a resposta correta. 
(A) Reversão é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e 

padrão de vencimento correspondente ao que ocupava. 
(B) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público para o mesmo cargo. 
(C) A reversão somente pode ocorrer “ex-officio”. 
(D) Será tornada sem efeito, a reversão do servidor, que não tomar posse no prazo de dez dias. 
 
14. A respeito da duração do trabalho, assinale a resposta correta. 
(A) É de seis horas diárias ou trinta semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(B) É de sete horas diárias ou trinta e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(C) É de oito horas diárias ou quarenta semanais, para os integrantes das atividades de magistério. 
(D) É de cinco horas diárias ou vinte e cinco semanais, para os integrantes das atividades de 

magistério. 
 
15. A respeito de estabilidade, assinale a resposta correta. 
(A) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público. 
(B) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público. 
(C) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de 

concurso público.  
(D) A estabilidade se aplica aos cargos em comissão. 
 
16. A respeito da licença para tratamento de saúde, assinale a resposta correta. 
(A) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

dez dias, contados da primeira falta. 
(B) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

quinze dias, contados da primeira falta. 
(C) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

cinco dias, contados da primeira falta. 
(D) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de 

oito dias, contados da primeira falta. 
 
17. A licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, será concedida: 
(A) Com dois terços da remuneração, no primeiro mês. 
(B) Com dois terços da remuneração até dois meses. 
(C) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até quatro meses. 
(D) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até seis meses. 






 
18. A gratificação de regime especial de trabalho, incidente sobre os vencimentos, será paga no 
percentual: 
(A) Vinte por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(B) Vinte e cinco por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(C) Trinta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 
(D) Quarenta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

19. A eletroterapia corresponde a um dos recursos utilizados pelo profissional fisioterapeuta no 
tratamento das disfunções do corpo humano. São exemplos de “ondas eletromagnéticas, obtidas pela 
transformação de CA de baixa freqüência que produzem calor por conversão, denominada de 
eletroterapia de alta freqüência (> 300KHz ou 500KHz)”: 
(A) TENS, diadinâmicas 
(B) Galvânica, FES 
(C) Ondas curtas, microondas 
(D) Farádica, ondas curtas 

 
20. A abdominoplastia corresponde a um ato operatório que se destina à remoção de tecido adiposo 
localizado no abdome, bem como da flacidez da pele ao redor da cicatriz umbilical. Pode ou não ser 
associada à lipoaspiração. Considerando os aspectos relacionados às práticas e técnicas 
fisioterapêuticas,pode-se indicar o uso de 
(A) drenagem linfática precocemente; cinesioterapia ativa assistida, ativa livre, além de cinesioterapia 

respiratória. 
(B) drenagem linfática somente após 15 dias de PO, associada ao uso de microondas e cinesioterapia 

ativa livre. 
(C) cinesioterapia passiva e ativa livre na primeira semana de PO, precedidas do uso de ondas curtas e 

laserterapia na borda do FO. 
(D) drenagem linfática associada à cinesioterapia resistida e ondas curtas após 72 horas de PO. 
 

21. Considerando a inserção do Fisioterapeuta no PSF, pode-se afirmar que 
(A) o atendimento fisioterapêutico restringe-se a Unidade Básica de Saúde e aos NASFs, não havendo 

aplicabilidade da abordagem em domicílio. 
(B) ocorre uso de estratégias como grupos de gestantes, grupos de posturas, grupos de idosos, 

abordagem familiar a domicílio entre outros. 
(C) após o reconhecimento da área descentralizada pelos ACs, o profissional fisioterapeuta recebe o 

relatório e traça o plano de assistência exclusivamente voltada para a atenção secundária. 
(D) o reconhecimento das potencialidades da comunidade não se aplica ao profissional fisioterapeuta, 

considerando as características de sua inserção e o fato de exercer abordagem em nível terciário de 
saúde. 

 
22. A saúde da criança é abordada pela atuação do fisioterapeuta nos NASFs através de, por exemplo, 
(A) estimulação precoce do desenvolvimento neuro motor, tratamento das disfunções neurológicas 

associadas ou não a disfunções respiratórias. 
(B) detecção precoce de doenças respiratórias e encaminhamento através de guia de referência e 

contra-referência para hospital especializado, especialmente asma brônquica. 
(C) identificação precoce de ADNPM, com vistas a encaminhamento através de guia de referência e 

contra-referência para UBS especializadas em disfunções neuro-motoras. 
(D) identificação precoce de doenças  endócrino-metabólicas, com vistas a encaminhamento através de 

guia de referência e contra-referência para hospitais especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






23. As DORTs são doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. A atuação fisioterapêutica é de 
grande importância nessas patologias, considerando que as disfunções por elas geradas afastam uma 
representativa parcela de trabalhadores do exercício de suas funções. São exemplos de fatores de risco 
de natureza ergonômica, natureza organizacional e de natureza psicossocial na geração das DORTs, 
respectivamente, 
(A) força excessiva, posturas desfavoráveis e rigidez excessiva no sistema de trabalho. 
(B) alta repetitividade de um mesmo padrão de movimento, invariabilidade da tarefa e ambientes 

excessivamente tensos. 
(C) posturas desfavoráveis, horas extras e dobras de turno. 
(D) compressão, vibração e ausências de pausas que seriam necessárias. 
 

24. As lesões de tecidos moles geram, freqüentemente, perda ou diminuição da capacidade funcional. 
Quando se tratam de lesões ligamentares, o conhecimento dos sinais e sintomas favorece ao 
fisioterapeuta a eleição de recursos adequados à fase em que a patologia se encontre. Os sinais 
clínicos da torção (entorse) crônica e da torção (entorse) aguda são bastante similares, entretanto 
existem sinais que são encontrados somente na lesão crônica e na lesão aguda. São eles 
respectivamente 
(A) instabilidade e equimose. 
(B) equimose e dor. 
(C) perda/redução de função e perda/redução de movimento. 
(D) dor e edema. 
 
25. Os MAP (Músculos do Assoalho Pélvico) possuem íntima relação com a função sexual feminina por 
proporcionar uma sensibilidade proprioceptiva, diminuição do diâmetro da vagina quando os músculos 
estão fortalecidos e com maior massa muscular aumentando, assim, o atrito com o corpo do pênis 
proporcionando maior prazer sexual. O fortalecimento dos MAP favorece o orgasmo, considerando que 
durante o orgasmo feminino acorrem contrações vigorosas desses músculos. Sobre os MAP é correto 
afirmar que 
(A) quando são relaxados voluntariamente, os músculos bulboesponjoso e elevador do ânus favorecem 

a excitação. 
(B) os músculos elevador do ânus e os músculos perineais não participam da resposta sexual feminina. 
(C) quando são contraídos voluntariamente, os músculos bulboesponjoso e isquiocavernoso aumentam 

a excitação e o orgasmo. 
(D) as respostas rítmicas e involuntárias durante o orgasmo são responsabilidade da fáscia pélvica e do 

centro tendíneo do períneo. 
 

26. As fascias são formadas por tecido conjuntivo que se relaciona a tecidos especializados. Quando 
relacionada ao tecido muscular, separam os músculos entre si e os revestem. A fáscia encurtada pode 
limitar o movimento de um músculo ou grupo muscular, afetando, assim, a amplitude articular de 
movimento, entende-se a importância do conhecimento anatômico das fáscias, sua localização e função 
na prática do fisioterapeuta. Se considerarmos a fáscia do pé, é correto afirmar: 
(A) A fáscia plantar do pé é uma camada membranácea fina que embainha os tendões dos extensores. 
(B) A fáscia do pé continua com a da perna e, acima, a fáscia plantar se funde com o retináculo dos 

extensores. 
(C) Na presença de processo inflamatório da fáscia plantar, somente a fase de choque do calcanhar fica 

comprometida. 
(D) A tela subcutânea do pé é grandemente espessada por almofadas fibrogordurosas que são 

importantes estruturas para sustentação. 
 

27. Com uma superfície de 50 a 100m2, o pulmão apresenta a maior superfície corporal para um 
ambiente cada vez mais hostil. Grandes partículas são retiradas pelo nariz, mas partículas menores são 
removidas por um movimento de “escalada do muco”. Existem técnicas fisioterapêuticas que auxiliam 
na remoção de secreção das vias aéreas diminuindo, assim, o ambiente propício a proliferação de 
microorganismos. Quando se diz: ”aplicação de uma pressão positiva seguida de uma pressão negativa 
através de peça bucal, máscara facial, tubo endotraqueal ou traqueostomia. Basicamente a manobra 
possibilita a mobilização e saída das secreções de forma eficaz e segura”, estamos tratando da técnica 
fisioterapêutica de 
(A) Tosse manualmente assistida. 
(B) “Air Stacking” com uso de ventilador mecânico. 
(C) Tosse mecanicamente assistida.  
(D) Respiração glossofaríngea. 






28. Dentre os aspectos que norteiam a indicação de recursos terapêuticos em Fisioterapia, muitas 
situações devem ser consideradas. Quando se trata do uso da aplicação do suporte ventilatório não- 
invasivo para melhora da ventilação, o conhecimento das indicações da terapia é essencial. São 
indicações de ventilação não-invasiva: 
(A) fibrose cística, desmame, doença pulmonar obstrutiva crônica 
(B) hipersecretividade pulmonar, falência de múltiplos órgãos, incapacidade de manter o lábio selado/ 

fechado 
(C) agitação, encefalopatia, incapacidade de proteger a via aérea 
(D) instabilidade hemodinâmica, distrofia muscular de Duchenne, cifoescoliose grave 
 
29. Os nervos periféricos podem ser comprometidos de diversas formas. As lesões traumáticas podem 
levar a graves disfunções e comprometer o nervo gerando neuropraxia, axonotmese, degeneração 
Walleriana. Os princípios do tratamento fisioterapêutico precisam ser considerados uma vez que 
existem certos objetivos básicos que podem ser alterados dependendo da lesão e da avaliação 
individual. São exemplos de princípios do tratamento fisioterapêutico: 
(A) Repouso absoluto durante o estágio inicial da paralisia por pelo menos 90 dias de modo a prevenir e 

minimizar edemas. 
(B) Manter a circulação na área afetada, prevenir contraturas.  
(C) Manter os músculos adjacentes à lesão em repouso e iniciar a reeducação através da cinesioterapia 

ativa contra-resistência. 
(D) Trabalhar com a reeducação muscular através de progressão de atividades seguindo a ordem de 

exigência: 1° início da contração, 2° trabalho com a coordenação muscular 3° fortalecimento 
muscular. 
 

30. A avaliação funcional é imprescindível quando o Sistema Nervoso está afetado. Dentre os pontos 
que o fisioterapeuta deverá abordar, está a avaliação do movimento humano. Quando estamos diante 
do seguinte comportamento “os movimentos produzidos são retorcidos e lentos, envolvendo 
movimentos grosseiros dos membros superiores e inferiores, que são mais marcantes nos 
membros inferiores. Normalmente há uma atividade mais marcante de músculos supridos pelos 
nervos cranianos quando a lesão é bilateral e isso inclui movimentos anormais da língua e várias 
distorções faciais que invariavelmente comprometem a fala. Esses movimentos aumentam por 
excitação, mas desaparecem com o sono. Acredita-se que seja resultado de uma lesão de 
gânglios basais”, trata-se de  
(A) Coréia. 
(B) Balismo. 
(C) Tremor. 
(D) Atetose. 
 
 







