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                                                   Cargo: Fisioterapeuta  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
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.   O nível motor para o movimento de adução dos dedos das mãos encontra-se em: 
 

a) C5 b) C6 c) C7 d) C8 e) T1 
 

2.   Durante a avaliação de um paciente que queixa-se de dor na região lombar, o fisioterapeuta pode verificar a presença, ou 
não, do sinal de Cobb. O sinal de Cobb positivo demonstra: 

 
a) Compressão do nervo ciático 
b) Encurtamento muscular de isquiotibiais 
c) Contratura da musculatura paravertebral lombar 

d)  Listese vertebral 
e) Fingimento do paciente em relação à dor 

 
3.   Considere as seguintes afirmativas sobre a Espondilite Anquilosante: 
 
I – É predominante no sexo masculino 
II – A maior freqüência do início da enfermidade é entre 18 e 25 anos, sendo raro depois dos 40 anos. 
III – A doença não possui correlação com a sacroileíte. 
IV – Nessa patologia, o surgimento de esporão de calcâneo é freqüente. 
 

Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas  
b) Apenas as afirmativas I,II e IV 

c) Apenas as afirmativas I e III 
d) Apenas as afirmativas I e II 

e) Apenas as afirmativas II, III e IV  

 
4.   O tipo de colágeno que é encontrado na maioria, se não em todas as estruturas do corpo é o colágeno tipo: 
 

a) II b) III c) IV d) V e) VI 
 

5.   Considere as seguintes afirmativas sobre os tipos de fibras musculares: 
 

I – As fibras do tipo I utilizam sistema energético predominantemente anaeróbico. 
II – As fibras do tipo II-A possuem características das fibras do tipo I e das fibras do tipo II. 
III – As fibras do tipo II-B utilizam sistema energético predominantemente aeróbico. 
IV – As fibras do tipo I conseguem manter uma contração por um longo período de tempo. 
 

Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e IV 
b) Apenas as afirmativas I e III 

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

e) Todas as afirmativas.  

 
6.   Durante as primeiras 24 horas de uma lesão (fase aguda), um dos principais recursos utilizados pelo fisioterapeuta é a 

crioterapia. Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO caracteriza uma resposta local à aplicação do frio: 
 
a) Redução da taxa metabólica 
b) Redução da atividade dos fusos musculares 
c) Redução da velocidade de condução nervosa 

d) Redução da viscosidade dos fluidos na área 
e) Redução do limiar das terminações nervosas aferentes 

 
7.   Durante o a reabilitação de um paciente que sofreu uma lesão meniscal, durante a fase inicial do tratamento, o 

fisioterapeuta decidiu utilizar TENS de alta freqüência e curta duração de pulso. Nessa modalidade de TENS, é esperado 
que ocorra: 

 
a) Estimulação da glândula hipófise 
b) Liberação de ACTH e β-lipotropina na corrente sanguínea. 
c) Estimulação seletiva das fibras nervosas A-delta. 
d) Liberação de β-endorfina na corrente sanguínea 
e) Estimulação pré-sináptica das fibras A-beta e C na substância gelatinosa. 
 
8.   São efeitos térmicos decorrentes da utilização de ultra-som terapêutico, EXCETO: 
 
a) Aumento da velocidade de condução nervosa 
b) Aumento da permeabilidade da membrana celular 
c)  Aumento da extensibilidade de estruturas ricas em 

colágeno 

d) Aumento da deposição de colágeno 
e) Aumento da atividade dos macrófagos 

 
9.   Considere as seguintes afirmativas a respeito do uso de Ventilação com Pressão Positiva Intermitente (VPPI): 
 
I – O seu uso provoca aumento dos níveis de shunt pulmonar após a extubação. 
II -  Mantém o volume residual em níveis mais elevados, prevenindo atelectasias e mantendo os alvéolos distendidos de forma 

passiva. 
III – Níveis de PEEP acima de 5 cmH2O não têm demonstrado uma melhor eficácia na manutenção de uma boa relação 

PaO2/FiO2. 
IV – O uso de recrutamento alveolar após o fim da circulação extra-corpórea não resulta em melhora do shunt pulmonar 
 

Estão corretas: 
a) Todas as alternativas 
b) Nenhuma das alternativas 

c) Apenas as alternativas II e III 
d) Apenas as afirmativas I e IV 

e) Apenas a afirmativa II 
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10.   A técnica desobstrutiva que utiliza expirações lentas e prolongadas desde a capacidade residual funcional até o volume 
residual (respirando antes a volume corrente), com o paciente em decúbito lateral, com o pulmão comprometido para 
baixo. O fisioterapeuta se posiciona atrás do paciente e exerce pressão abdominal infralateral com uma das mãos e uma 
pressão de contra-apoio no gradil costal com a outra mão, orientando o paciente a permanecer com a glote totalmente 
aberta. A técnica descrita acima chama-se: 

 
a) Desobstrução rinofaríngea retrógrada 
b) Glossopulsão retrógrada 

c) Fricção traqueal expiratória 
d) Huffing 

e) Eltgol 

 
11.   A técnica de utilizar a respiração com frenolabial tem como objetivo aumentar: 
 
a) Volume de reserva inspiratório 
b) Volume de reserva expiratório 

c) Volume corrente 
d) Capacidade residual funcional 

e) Capacidade inspiratória 

 
12.   A respiração que se apresenta em duas fases, sendo a primeira de apnéia e a segunda com movimentos inspiratórios e 

expiratórios anárquicos quanto ao ritmo e à amplitude é chamada de: 
 
a) Respiração de Biot 
b) Respiração de Cheyne-Stokes 

c) Respiração de Kussmaul 
d) Respiração paradoxal 

e) Respiração de Craig 

 
13.   Para verificar se há rupturas no manguito rotador, qual dos testes abaixo deve ser realizado? 
 
a) Teste de Yergason 
b) Teste da queda do braço 

c) Teste de apreensão 
d) Teste de Gerber 

e) Teste de Neer 

 
14.   Uma lesão do nervo ulnar, irá afetar o músculo: 
 
a) Flexor radial do carpo 
b) Extensor comum dos dedos 

c) Flexor profundo dos dedos 
d) Abdutor do dedo mínimo 

e) Abdutor longo do polegar 

 
15.   Considere as seguintes afirmativas a respeito da articulação do joelho: 
 
I- Quando a tíbia está rodada externamente,não é possível palpar o menisco medial. 
II – O ligamento colateral lateral possui fixação no menisco lateral. 
III - O ligamento cruzado anterior fixa-se na parte interna do côndilo lateral. 
IV – Durante a extensão, os meniscos deslizam-se posteriormente. 
 
Estão corretas: 
 
a) Todas as afirmativas 
b) Nenhuma das afirmativas 

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

e) Apenas as afirmativas I, II e III 

 
16.   O teste de McMurray serve para verificar: 
 
a) Se há lesão de ligamento cruzado anterior 
b) Se há lesão de ligamento cruzado posterior 
c) Se há ruptura de menisco 

d) Se há lesão de ligamento colateral lateral 
e) Se há lesão de ligamento colateral medial 

 
17.   Considere as seguintes afirmativas sobre os Nódulos de Heberden e de Bouchard: 
 
I - Denominam-se nódulos de Heberden as osteoartrites (artroses) das interfalangeanas distais das mãos. 
II - Para compensar a perda do tecido cartilaginoso, há neoformação óssea seguida de extensa regeneração da cartilagem 

hialina,formando o nódulo. 
III - O processo também se acompanha de eburnização óssea subcondral (o osso se torna mais compacto nas porções abaixo 

da cartilagem), formação de cistos ósseos, desalinhamento articular e sinovite (inflamação da membrana sinovial). 
IV - Os nódulos de Herberden geralmente são únicos e raramente são múltiplos e bilaterais. 
 
Estão corretas: 

a) Apenas as afirmativas I e III 

b) Apenas as afirmativas II e IV 

c) Apenas as afirmativas I e II 

d) Apenas as afirmativas III e IV 

e) Todas as afirmativas 

 
18.   As alternativas abaixo contêm a relação entre a raiz medular e seu respectivo nível de saída do forâmen vertebral. 

Assinale a alternativa INCORRETA:  
 
a) A raiz C2 sai entre as vértebras C1 e C2 
b) A raiz C5 sai entre as vértebras C4 e C5 
c) A raiz C6 sai entre as vértebras C5 e C6 

d) A raiz C7 sai entre as vértebras C6 e C7 
e) A raiz C8 sai entre as vértebras C7 e C8 

 
19.   Se o nervo radial for lesionado, poderemos ter déficit nos músculos citados abaixo, exceto: 

 

a) Extensor próprio do indicador 
b) Extensor radial do carpo 

c) Tríceps 
d) Anconeu 

e) Extensor comum dos dedos 
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20.   Numa prova de função pulmonar, o maior volume de ar mobilizado, podendo ser medido tanto na inspiração quanto na 
expiração é chamado de: 
 

a) Capacidade Pulmonar Total 
b) Capacidade Vital 

c) Capacidade Vital Forçada 
d) Capacidade Residual Funcional 

e) Fluxo Respiratório Máximo 

 

21. Com relação à Lei nº 8.080/1990, considere as seguintes afirmativas: 
 
I – Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mensal e social. 
II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando vetada a participação da iniciativa privada 
em qualquer instância 
III – A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 
IV – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa II é verdadeira 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira 
c) Somente as afirmativa I é verdadeira 

d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 

 
22. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, relacionadas aos serviços privados de assistência à saúde, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I – Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a 
seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 
II – Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, o ministro da saúde deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados 
III -  A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, os critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa I é incorreta. 
b) Somente a afirmativa II é incorreta. 
c) Somente a afirmativa III é incorreta. 

d) Somente as afirmativas I e II são incorretas 
e) Somente as afirmativas II e III são incorretas 

 
23. Com relação ao artigo 28 da Lei 8.080/1990, podemos afirmar que: 
 
a) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos  de chefia  poderão  exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
e) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
24. Será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios: 
 
I – Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano qüinqüenal de 
investimentos de rede 
II – Perfil demográfico de região e perfil epidemiológico da população a ser coberta 
III – Características, apenas quantitativas, da rede de saúde na área e desempenho técnico, econômico e financeiro no período 
atual 
IV – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo 
 
É correto afirmar que: 
 
a) 1,2 e 4 estão incorretas 
b) Apenas a 3 está incorreta 

c) 2, 3 e 4 estão incorretas 
d) Apenas a 1 está incorreta 

e) 3 e 4 estão incorretas 

 
25. Os recursos referidos na Lei nº 8.142/1990 serão destinados, pelo menos: 
 
a) 70% aos municípios 
b) 50% aos municípios 

c) 70% aos estados 
d) 50% aos estados 

e) 70% aos municípios e estados 
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Texto I 
Peça a peça, o mundo se constrói 

 
Logo nos primeiros dias de vida, o bebê se inicia em uma jornada digna de um desbravador. Sem experiência, ele precisa 
distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão. Em outras palavras, 
para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. "Lidar com o mundo, nessa fase, é reconhecer objetos e interagir com 
eles", explica Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). "O desafio é grande 
porque o espaço é algo contínuo, sem separações." As rupturas entre os objetos e as relações entre eles são construídas ao 
longo do desenvolvimento infantil e se estendem ao menos até a adolescência.  
Essa criação pessoal do mundo ocorre em paralelo a outro processo importante: a construção da subjetividade, que se dá em 
grande parte pela exploração dos limites do próprio corpo. Uma elaboração colabora para o avanço da outra, tornando o 
entendimento sobre o entorno cada vez mais complexo e abrangente. 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-aprendizagem 

 

26. O primeiro período do texto inicia-se com um conectivo que tem relação lógico-discursiva de: 
 
a) tempo b) lugar c) conclusão d) explicação e) conformidade 
 
27. “Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo 
de visão.” Analise: 
 
I – O primeiro termo destacado poderia ser acompanhado sem alteração de sentido por uma conjunção concessiva. 
II – “QUE” nesse trecho é pronome relativo. 
III – “SEU” faz referência a campo de visão. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 
 
28. Segundo o texto: 
 
I – As rupturas entre os objetos e as suas relações são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e terminam antes da 
adolescência. 
II – Pelo menos até a adolescência as rupturas entre os objetos e a relação entre eles são construídas. 
III – Todas as rupturas no desenvolvimento infantil se dão até a adolescência, pelo menos. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) I apenas b) II apenas  c) I e III apenas d) II e III apenas e) III apenas 
 
29. A linguagem do texto: 
 
I – é extremamente formal, devido ao gênero textual utilizado: notícia. 
II – é formal, mas de fácil compreensão. Entretanto utiliza muitas marcas da oralidade. 
III – é coloquial, de fácil entendimento, uma vez que o gênero “reportagem” exige isso. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas 
 
30. Segundo o texto: 
 
I – A construção da subjetividade é um outro processo importante na criação pessoal do mundo. 
II – A exploração dos limites do próprio corpo é outro processo importante e difere da construção da subjetividade. 
III – A exploração dos limites do próprio corpo depende amplamente da construção da subjetividade. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II  apenas 
 
 
 







