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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisioterapeuta (a) 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Saúde Pública e Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

1. A inflamação é uma reação local a um fator irritante. Tem como objetivos defender o organismo contra uma 
substância externa, remover o tecido morto ou necrosado e promover a regeneração do tecido, que 3 (três) fases 
distintas, identifique-as: 
a) Fase hemorrágica - 20 à 30 minutos, fase inflamatória - 2 à 3horas, fase regenerativa – 12 à 24horas. 
b) Fase hemorrágica - 20 à 30 minutos, fase inflamatória - 1 à 2 dias, fase regenerativa – 3 dias à 2 semanas. 
c) Fase hemorrágica - 20 à 30 minutos, fase inflamatória – 2 dias, fase regenerativa –  2 dias à 3 meses. 
d) Fase hemorrágica - 20 à 30 minutos, fase inflamatória – 5 dias,  fase regenerativa 6 dias  à 3 semanas. 
e) Fase hemorrágica – 20 à 30 minutos, fase inflamatória – 7 dias, fase reganerativa 6 dias à 1 mês. 
 
2. Uma mulher de 21 anos apresentou-se na clínica com queixas de dor no pescoço e no ombro direito, bem 
como parestesias que muitas vezes se irradiavam medialmente para o braço, antebraço e os dedos anular e 
mínimo da extremidade superior direita. A paciente também relatou que esse membro superior estava cansado, 
pesado e que a mão direita parecia ocasionalmente que estava sem força para a preensão. Diante destes 
sintomas referidos pela paciente o fisioterapeuta realiza a avaliação física funcional e os testes especiais para 
diagnóstico e posterior definição da conduta terapêutica.  É correto afirmar que: 
a) O teste de Spurling  evidencia uma síndrome do túnel do carpo que justificaria a perda de força de preensão.  
b) O teste de Adson foi realizado para evidenciar uma síndrome miofascial do músculo trapézio superior. 
c) A realização do teste de Spurling auxilia na identificação de uma dor de origem radicular. 
d) O teste de compressão cervical deve ser realizado para evidenciar uma síndrome do desfiladeiro torácico. 
e) O teste de Adson identificaria uma compressão radicular em nível cervical que justificaria a parestesia no 

membro superior. 
 
3. A respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) exige que os pacientes selecionados, pelo 
fisioterapeuta, para realizá-la tenham indicações específicas para que os objetivos sejam alcançados. Qual 
situação abaixo o paciente tem indicação de utilizar a RPPI? 
a) Atelectasia;  
b) Cirurgia esofágica recente; 
c) Instabilidade hemodinâmica; 
d) Hemoptise ativa; 
e)  Pneumotórax não drenado. 
 
4.  Assinale a alternativa incorreta a respeito do desenvolvimento motor na criança: 
a) a pinça fina ocorre quando o polegar e o dedo indicador são usados para pegar o objeto, aparece aos 9-12 

meses; 
b) a reação de Landau I ocorre na suspensão ventral quando a cintura pélvica é estimulada o tronco e as coxas 

rodam para o lado do estímulo, aparece aos 3-4 meses; 
c) Aos três meses de vida, a criança já é capaz de erguer sua cabeça em decúbito ventral; 
d) os reflexos de fuga a asfixia, busca, sucção e deglutição são considerados reflexos primitivos de sobrevivência; 
e) para um recém-nascido a termo, considera-se o tônus flexor para padrão de normalidade. 
 
5. O exame neurológico físico funcional deve ser realizado sempre que um paciente apresentar alterações na 
motricidade, na marcha e na sensibilidade, pois pode trazer importantes considerações sobre o grau de 
comprometimento e as principais direções terapêuticas. Marque a alternativa em que a alteração corresponde a 
patologia indicada: 
a) A perda da sensibilidade superficial, associada a manchas pode indicar hanseníase; que é tratada com 

posicionamento e orientações preventivas para evitar lesões dermatológicas; 
b) A fraqueza muscular distal simétrica é comum na poliomielite, geralmente associada a perda da sensibilidade 

indicando a necessidade de órtese; 
c) A marcha festinante, com passos curtos e rápidos pode indicar um quadro degenerativo como esclerose 

múltipla sendo importante o fortalecimento muscular; 
d) Os reflexos osteotendíneos podem diferenciar as lesões centrais das periféricas, estando aumentados nas 

periféricas, necessitando alongamentos para manter a amplitude de movimento; 
e) A anamnese pode fornecer importantes dados para elaboração do diagnóstico neurofuncional, destacando-se 

a forma como iniciaram os sintomas  e a presença de surtos que pode indicar  um quadro demencial. 
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6. A NR 17 – ERGONOMIA é uma norma regulamentadora que visa estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Segundo esta norma, avalie as 
sentenças a baixo e assinale a correta: 
a) os móveis para realização de trabalho manual sentado devem ter altura e características da superfície de 

trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e 
com a altura do assento;  

b) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: 
ter altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; borda frontal arredondada; 
características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; encosto com forma levemente 
adaptada ao corpo para proteção da região torácica. 

c) Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar 
condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, 
buscando reflexos, e proporcionar ângulos retos. O teclado, a tela e os documentos devem ser fixos. 

d) Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros 
superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado se há necessidade 
de pausas para descanso;  

e) Em relação ao mobiliário, estes devem atender às características antropométricas de 75% dos trabalhadores 
para garantir um espaço adequado para livre movimentação do operador sem que este necessariamente 
precise de cadeira, a fim de permitir a alternância do trabalho na posição em pé com o trabalho na posição 
sentada;  

 
7. Os objetivos básicos da reeducação perineal podem ser divididos em profilaxia das disfunções do assoalho 
pélvico e tratamento das mesmas. Para eleger uma conduta fisioterapeutica é necessário proceder com a 
avaliação. Considerando este processo assinale a alternativa correta. 
a) na avaliação com biofeedback manométrico não há possibilidades de erros na leitura do equipamento, pois 

este não está sujeito a variações de temperatura. 
b) na avaliação, ao solicitar que a paciente reproduza a tosse devemos observar ausência da contração reflexa 

simultânea da musculatura do períneo. 
c) a palpação transvaginal é realizada com a paciente em posição ginecológica. Com uma luva introduz-se o 

segundo e terceiro dedo (lubrificados) até o terço médio da vagina (± 3 a 4 cm). 
d) a avaliação da função dos músculos do assoalho pélvico determina parâmetros importantes para o tratamento, 

mas com este teste não é possível avaliar lacerações dos músculos. 
e) na inspeção é importante avaliar: distopia vaginal, hemorróidas, presença de cicatrizes e feridas, não é 

relevante considerar a coloração da pele.  
 
8. A promoção da saúde é entendida como o processo de capacitação dos indivíduos e coletividades para 
identificar os fatores e condições determinantes da saúde e exercer controle sobre eles, de modo a garantir a 
melhoria das condições de vida e saúde da população. São princípios da promoção da saúde, exceto: 
a) as ações em saúde são voltadas para a multicausalidade do processo saúde-doença; 
b) as ações em saúde devem integrar intersetorialidade; 
c) as ações em saúde organizam-se com a participação social; 
d) as ações em saúde devem prever a sustentabilidade; 
e) as ações em saúde são organizadas de acordo com a proteção específica necessária; 
 
9. A terapia de expansão pulmonar é um conjunto de técnicas manuais e instrumentais que o fisioterapeuta 
utiliza em diversas situações e patologias respiratórias. Em relação à terapia de expansão pulmonar, é incorreto 
afirmar que a/o(s): 
a)    Em pacientes com broncoespasmo sua utilização tem contra-indicações; 
b) Inspirometria de incentivo aumenta a pressão transpulmonar através da diminuição espontânea e

sustentada da pressão pleural; 
c) CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) aumenta a pressão transpulmonar durante a inspiração e 

expiração; 
d) Inspirômetros de incentivo orientados a fluxo fornecem uma indicação direta do volume inspirado; 
e) A aplicação da CPAP convencional permite a manutenção de um fluxo aéreo permanente, mantendo as vias 

aéreas respiratórias abertas permitindo assim, melhor distribuição do gás nas unidades alveolares. 
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10. O fisioterapeuta atua em várias áreas importantes dentro dos níveis de atenção da saúde. Uma delas é 
a  reabilitação do paciente cardiopata. Este processo engloba uma intervenção ampla com várias possibilidades 
de intervenções. Na situação que um paciente portador de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), diabetes 
mellitus não-insulino dependente, arritmia cardíaca tipo fibrilação atrial, fase II da reabilitação, 60 anos, 70 Kg, 
sedentário, sem patologia respiratória evidente, há um mês foi hospitalizado por descompensação da ICC, 
atualmente compensado sem sinais evidentes com exceção da dispnéia estando em estágio II segundo New 
York Heart Association. Ao teste ergoespirométrico verificou-se um VO2 máx de 19ml O2 ml\ Kg \min. Ao pensar 
na reabilitação é correto afirmar que: 
a) O paciente não poderá fazer exercício aeróbio devido sua arritmia cardíaca. 
b) O paciente não poderá fazer exercício de alongamento muscular devido ter VO2 abaixo de 20 ml O2 \Kg \min 
c) O paciente poderá ser submetido ao treinamento aeróbio dentro de uma faixa de prescrição da frequência 

cardíaca entre 60 a 85% da frequência cardíaca máxima. 
d) O paciente poderá realizar treinamento aeróbio, mas utilizando outras formas de prescrição que não englobam 

a frequência cardíaca como a escala analógica de esforço percebido de Borg. 
e) O paciente não deverá realizar treinamento aeróbio e sim somente para o treinamento muscular inspiratório 

considerando que é tem insuficiência cardíaca e é portador de fibrilação atrial. 
 
 

2 – SAÚDE PÚBLICA e LEGISLAÇÃO 
 

 
11.  Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Artigo 13, a articulação das políticas e 
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, exceto: 
a) Alimentação e nutrição; 
b) Saneamento e meio ambiente; 
c) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
d) Recursos humanos; Ciência e tecnologia; e Saúde do trabalhador; 
e) Saúde do idoso e Saúde mental.  
 
12. Em epidemiologia, os coeficientes de morbidade são classificados em coeficiente de incidência, prevalência e 
letalidade. Com relação ao coeficiente de letalidade é correto afirmar:  
a)  Representa o risco de ocorrência (casos novos) de uma doença na população; 
b)  Representa o número de casos presentes (novos e antigos) em uma determinada comunidade num período 

de tempo especificado; 
c)  Representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo da gravidade da doença ou 

agravo na população; 
d)  Representa o risco de óbito na comunidade; 
e)  É uma estimativa do risco da população morrer por doenças infecciosas e parasitárias, classificadas no CID-

10 Mortalidade. 
 
13.  A Portaria Nº 687/GM de 30 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde se 
refere como uma das ações específicas “a prevenção e o controle do tabagismo”, tendo como objetivo 
sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas, de forma a criar um contexto que:  
Assinalar a alternativa correta: 
a) Reduza a aceitação social do tabagismo, proteja a população dos riscos da exposição à poluição tabagística 

ambiental e reduza o acesso aos derivados do tabaco. 
b) Contribua com a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas que garantam o acesso aos 

fumantes a locais públicos sem discriminação, considerando as especificidades culturais, regionais e locais. 
c) Oferte práticas corporais/atividades físicas, como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, 

esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas para a comunidade fumante. 
d) Apoie às campanhas de divulgação em massa dos dados referentes às mortes e sequelas provocadas por 

complicações do tabaco e acidentes de trânsito. 
e) Amplie o fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde para os usuários 

de tabaco. 
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14.  De acordo com a Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde, com 
relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, os blocos de financiamento para o custeio são:  
Assinalar a alternativa correta: 
a) Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária; 
b) Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e 

Gestão do SUS; 
c) Atenção Mínima, Atenção Especializada em Saúde e Gestão do SUS; 
d) Atenção Básica, Atenção Secundária e Atenção Especializada; 
e) Atenção Mínima, Atenção Secundária e Atenção Quaternária.  
 
15.  A Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, referenda 
que a além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve, exceto: 
a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes 

Saúde da Família atuam; 
b) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas 

de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da 
população; 

c) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família e a comunidade; 

d) Apoiar a articulação de investimentos de instituições estrangeiras, em parceria com a indústria farmacêutica 
nacional para a utilização de medicamentos de pesquisa clínica. 

e) Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias; e ser um espaço de construção de cidadania. 
 

16.  A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 
 
17.  Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 
 
18.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
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19.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
20.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c)  manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d)  representar  contra  a legalidade e o uso do poder; 
e)  apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
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