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                                                          Cargo: Fisioterapêuta  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1 – Considere as seguintes afirmativas: 
 
(02) Os meniscos são estruturas completamente avasculares. 
(02) Durante a flexão do joelho, uma carga progressiva maior é transmitida ao corno posterior do menisco. 
(02) Os meniscos são móveis, sendo o menisco medial mais móvel do que o menisco lateral. 
(02) Os meniscos são constituídos por colágeno tipo II em 75% de sua composição orgânica. 
(02) O menisco medial possui o corno posterior mais largo que o anterior, o que lhe confere um raio menor do que o menisco 
lateral. 
 
Assinale a alternativa que contém o SOMATÓRIO das alternativas CORRETAS: 
 
a) 10 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8 
 
2 – Um fisioterapeuta descreveu uma manobra passiva que subluxa em extensão o canto anterolateral da tíbia, realizando-se a 
rotação medial da perna com uma das mãos e com a outra o apoio na região lateral do joelho, forçando a abdução. Ao realizar-
se a flexão lenta e progressiva, ocorre um ressalto ao redor de 20

0
 a 30

0
 que corresponde à redução da subluxação. A 

manobra descrita corresponde a: 
 
a) Manobra de McIntosh 
b) Teste de tração de Apley 

c) Teste de compressão de Apley 
d) Manobra de McMurray 

e) Manobra de pivô-shift  

 
3 – Paciente coloca a mão no abdômen, mantendo o braço em alinhamento no plano coronal. Ao forçar a mão contra o 
abdômen, o cotovelo se desloca posteriormente, indicando lesão do músculo: 
 
a) Supra-espinhoso 
b) Infra-espinhoso 

c) Redondo maior 
d) Redondo menor 

e) Subescapular 

 
4 – Para estabelecer uma conduta adequada, é necessário que o fisioterapeuta tenha um bom conhecimento de biomecânica. 
Em relação à biomecânica do ombro, o músculo infra-espinhoso dificulta: 
 
a) O deslocamento anterior da cabeça do úmero. 
b) O deslocamento posterior da cabeça do úmero. 
c) O deslocamento inferior da cabeça do úmero. 

d) O deslocamento superior da cabeça do úmero. 
e) O deslocamento lateral da cabeça do úmero  

 
5 – Considere as seguintes afirmativas sobre o nervo radial: 
 
I – Por ser predominantemente motor, quando lesionado já apresenta, na inspeção, paralisia típica dos flexores dos dedos. 
II – As articulações interfalangianas não apresentam extensão ativa na lesão do nervo radial. 
III – Se a lesão desse nervo se der acima do cotovelo, além dos extensores dos dedos, estarão lesionados os extensores 
radiais do carpo. 
IV – A área sensitiva, limitada à tabaqueira anatômica, é de pouca importância do ponto de vista funcional.  
 
Estão corretas: 
 
a) Todas as afirmativas 
b) Nenhuma das afirmativas 

c) Apenas as afirmativas II e IV 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV 

e) Apenas as afirmativas III e IV. 

 
6 – Sobre os reflexos e seus respectivos níveis, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O reflexo adutor da coxa corresponde ao nível L3  
b) O reflexo patelar corresponde ao nível L4 
c) O reflexo aquíleo corresponde ao nível L5 
d) O reflexo lateral e medial do músculo isquiotibial corresponde à raiz S1 
e) O reflexo cremastérico corresponde ao nível T12 (eferente) e L1 (aferente) 
 
7 – Durante a elevação do membro inferior em extensão, ocorre deslocamento das raízes nervosas abaixo, EXCETO: 
 
a) L3 b) L4 c) L5 d) S1 e) S2 
 
8 - Considere as seguintes afirmativas: 
 
I – O bronquíolo terminal é completamente revestido por epitélio brônquico e possui alvéolos em sua parede. 
II – Quando ocorre degeneração do epitélio alveolar, a reparação vai depender dos pneumócitos tipo I, tendo em vista que eles 
regeneram ambos os tipos de pneumócitos (I e II). 
III – Brônquios, bronquíolos, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios são estruturas que encontram-se imersas no 
parênquima pulmonar, sendo responsáveis pela condução do ar e troca gasosa. 
IV - Os canais de Lambert não atuam na ventilação colateral e estão ausentes nos pulmões de pessoas enfisematosas. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Todas as afirmativas são corretas 
b) Todas as afirmativas são incorretas 
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas 

d) Apenas as afirmativas II e IV são corretas 
e) Apenas a afirmativa II é incorreta 
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9 – Um paciente foi submetido a uma espirometria computadorizada. Ao final do exame, foram obtidos os seguintes resultados 
(em litros):  
 

Capacidade Residual Funcional = 2,1         Capacidade Vital = 3,9                          Volume corrente = 0,3 
Sabendo que, após uma expiração forçada, permaneceram 1,3L no interior do pulmão desse paciente,podemos afirmar que 
sua Capacidade Inspiratória e sua Capacidade Pulmonar Total são, respectivamente: 
 

a) 4,2 e 6,0 b) 4,7 e 7,6 c) 2,4 e 7,3 d) 6,0 e 7,2 e) 3,1 e 5,2 
 

10 – A figura abaixo representa um gráfico espirométrico que ilustra a curva fluxo-volume de um paciente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A curva fluxo-volume acima: 
 

a) Está normal. 
b) Apresenta quadro obstrutivo em paciente com DPOC. 
c) Apresenta quadro restritivo em paciente com fibrose pulmonar. 
d) Apresenta quadro de obstrução fixa intra ou extratorácica 
e) Apresenta quadro de obstrução variável intratorácica. 
 

11 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma característica presente em um quadro pulmonar restritivo. 
 

a) Capacidade Vital aumentada 
b) Capacidade Vital normal 
c) Ausência de alçaponamento de ar 

d) Volume residual aumentado 
e) Fluxo expiratório reduzido 

 

12 – Considere as seguintes afirmativas no que diz respeito à asma brônquica: 
 

I – O Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) e o “Peak Flow” são exemplos de índices de fluxo aéreo que 
não respondem à terapia com broncodilatadores em um paciente asmático. 
II – A hiper-reatividade das vias aéreas é uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento da doença 
clínica. 
III – Nessa patologia, observa-se um aumento da Capacidade Residual Funcional, enquanto a Capacidade Pulmonar Total 
pode permanecer normal ou levemente aumentada. 
IV - O tratamento fisioterapêutico, quando o paciente não estiver em crise, deve ser baseado na utilização de padrões 
ventilatórios reexpansivos. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa II é incorreta. 

 

13 – Sobre as bronquiectasias, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A hemoptise, sempre que está presente, indica infecção, o que agrava o quadro clínico do paciente. 
b) Sobre a função pulmonar, tanto pode ocorrer obstrução de vias aéreas quanto restrição proporcional ao grau de atelectasia. 
c) A hipercapnia é incomum, a não ser nas fases terminais de pacientes portadores de lesões extensas. 
d) O tratamento adequado das infecções respiratórias, especialmente as da infância, parece ser a maneira mais eficaz de 
impedir a instalação da bronquiectasia. 
e) Localizam-se mais freqüentemente nos lobos inferiores dos pulmões 
 

14 – A maior ou menor facilidade com que o “duplo fole” (pulmão e caixa torácica) se deixa encher em face a uma determinada 
pressão de insuflação, ou seja, o volume de ar que esse “duplo fole” aceita por unidade de pressão de insuflação, medido em 
L/cmH2O é também chamada de: 
 

a) Elastância b) Resistência c) Complacência d) Condutância e) Indutância 
 

15 – Considere as seguintes afirmativas sobre fibrose cística: 
 

I – É mais freqüente em crianças de raça caucasiana e menos freqüente em negros e orientais. 
II – Apesar de mundialmente conhecida como fibrose cística, a denominação não é adequada, pois trata-se de uma doença 
multissistêmica, que acomete praticamente todos os órgãos e aparelhos. 
III – Algumas das complicações que surgem no decorrer da doença são hipertensão pulmonar e, conseqüentemente, 
insuficiência cardíaca, com hipertrofia ventricular esquerda.  
IV – A pressão pulmonar elevada cai com a administração de oxigênio a 100%,sugerindo que seja secundária a espasmo 
vascular. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

d) Apenas a afirmativa III é falsa 
e) Apenas a afirmativa IV é falsa 
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16 - Durante a avaliação de um paciente, o fisioterapeuta orientou e solicitou que ele realizasse o teste de Neer (anterior). Ao 
fazer a manobra, o paciente conseguiu realizar flexão de ombro (ativamente) somente até 90°, pois sua escápula não fez a 
rotação para cima. Sabendo que o paciente não referiu dor, pode-se sugerir: 
 
a) Que o teste de Neer foi positivo. 
b) Que o paciente provavelmente é acometido pela síndrome do impacto. 
c) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de supra-espinhoso. 
d) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de serrátil anterior. 
e) Que o paciente, provavelmente, tem um déficit muscular de deltóide médio  
 
17 – Observando um paciente deitado em supino, o fisioterapeuta pediu que ele flexionasse o cotovelo. Durante o movimento, 
o paciente flexionou normalmente o cotovelo até 90° e, após isso, a mão subitamente caiu na face do paciente. Em seguida, o 
fisioterapeuta colocou o paciente na posição sentada e pediu para que ele realizasse a flexão seguida da extensão do 
cotovelo, porém, desta vez o paciente realizou o movimento de forma fácil e correta. Este paciente apresenta lesão do nervo: 
 
a) Ulnar 
b) Radial 
c) Mediano 

d) Musculocutâneo 
e) Nenhuma das alternativas está correta 

 
18 – Existe um músculo que, apesar de não cruzar o cotovelo, é capaz de causar extensão do cotovelo, o que é extremamente 
útil em pessoas som lesões de medula espinhal que têm paralisia do tríceps braquial, podendo empurrar objetos leves, fechar 
portas e gavetas. Esse músculo é: 
 
a) Serrátil anterior b) Subescapular c) Supra-espinhoso d) Redondo maior e) Peitoral maior 
 
19 – Considere as seguintes afirmativas a respeito do membro superior: 
 
I – O bíceps toma pouca ou nenhuma parte na flexão lenta do cotovelo com o antebraço pronado. 
II – O músculo braquial é um flexor primário do cotovelo, sendo mais eficaz quando o antebraço está supinado. 
III – As pessoas com paralisia do bíceps, supinador e pronadores, com um braquiorradial forte, não são capazes de gerar força 
em supinação ou pronação. 
IV – Para finalidades práticas, o braquiorradial pode ser considerado um flexor puro do cotovelo quando o antebraço está em 
posição intermediária. 
 
Estão corretas: 
 
a) Todas b) Nenhuma c) Apenas I, III e IV d) Apenas II e IV e) Apenas I e III 
 
20 – Assinale a alternativa que contém a estrutura responsável por regular a tensão gerada no músculo para evitar uma lesão 
por força excessiva: 
 
a) Fuso muscular 
b) Corpúsculo de Krause 

c) Corpúsculo de Ruffini 
d) Órgão tendinoso de Golgi 

e)   Corpúsculo de Meissner 

 

21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 
a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 
 
22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 

a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 
 
23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou 
xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a 
esquistossomose é doença caracterizada como: 
 

a) Endêmica 
b) Acidental 

c) Congênita 
d) Epidêmica 

e) Hereditária 

 
24. A profilaxia tem por finalidade: 
 

a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 
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25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 
 
a) Federal 
b) Distrital 

c) Regional 
d) Estadual 

e) Municipal 

 
Texto I 

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a li teratura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
 
 
26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
 
28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 
 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




