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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4  cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - Qual é a articulação mais móvel do corpo humano? 
a) Ombro. 
b) Quadril. 
c) Tornozelo. 
d) Cotovelo. 
 
16 - Para confirmar a lesão no ligamento cruzado anterior, o fisioterapeuta pode utilizar-se do seguinte teste: 
a) Gaveta posterior. 
b) Gaveta anterior. 
c) Rotação medial. 
d) Rotação lateral. 
 
17 - O aumento da lordose lombar ocorre devido ao encurtamento do músculo: 
a) Músculo Reto Abdominal. 
b) Músculo Psoas Maior. 
c) Músculo Quadrado lombar. 
d) Músculo Glúteo Máximo. 
 
18 - O músculo Deltóide é um dos responsáveis em mover o braço em relação ao tronco. Ele é dividido, 
anatomicamente, em três partes: porção clavicular, porção acromial e porção escapular. Qual a função de cada 
uma, respectivamente? 
a) Flexão, extensão e rotação externa do braço. 
b) Flexão, abdução e extensão do braço. 
c) Rotação interna, abdução e extensão do braço. 
d) Rotação interna, abdução e rotação externa do braço. 
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19 - Durante ausculta pulmonar em dois paciente, o fisioterapeuta identifica sibilos, no primeiro, e crepitações, 
no segundo, essas alterações  podem ser atribuídas, respectivamente a: 
a) secreções e obstrução alta. 
b) broncoconstrição e edema pulmonar. 
c) epiglotite e secreções proximais. 
d) secreções periféricas e condensação. 
 
20 - Em situações fisiológicas, o surfactante alveolar tem a função de: 
a) dilatar os brônquios e alvéolos. 
b) aumentar a frequência respiratória. 
c) reduzir a tensão superficial do revestimento alveolar. 
d) aumentar a tensão superficial do revestimento alveolar. 
 
21 - As técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva utilizam informações proprioceptivas, auditivas e 
cutâneas com vários objetivos.  Para o desenvolvimento de força muscular é necessário fazer uso de algumas 
técnicas. EXCETO: 
a) Estabilização dinâmica. 
b) Reversão rápida. 
c) Iniciação rítmica. 
d) Contração repetida. 
 
22 - Em um ambulatório de fisioterapia, o paciente apresentou: diminuição de movimentos associados, marcha 
atáxica, sinal da “ordenhadeira”, diminuição de movimentos associados, na face e extremidades além de 
movimentos córeoatetóides.  Provavelmente, apresenta a seguinte patologia:   
a) Doença de Huntignon. 
b) Doença de Alzeimer. 
c) Doença de Parkinson. 
d) Esclerose Lateral. 
 
23 - A malformação de Chiari é uma das anomalias congênita da medula espinhal. Essas anomalias estão 
associadas às falhas de desenvolvimento de estruturas medianas e são as causas mais freqüentes das anomalias 
congênitas do sistema nervoso central. A malformação de Chiari é caracterizada por:  
a) Uma massa cística, mediana posterior, aparente ao nascimento, contendo liquor, meninges, medula espinhal 
malformada e raízes nervosas. 
b) Divisão longitudinal da medula espinhal por osso, cartilagem ou septo fibroso. 
c) Anomalia da porção caudal do encáfalo, caracterizada pelo deslocamento de parte do cerebelo para o canal cervical.  
d) Lesões que se estendem desde a porção interna da epiderme até a coluna, propiciando uma comunicação entre a pele 
e o espaço subdural. 
 
24 - Pacientes com a doença de Parkinson não apresentam, provavelmente, a seguinte característica:  
a) Tremor de repouso. 
b) Hipertonia elástica. 
c) Instabilidade postural. 
d) Bradicinesia. 
 
25 - Qual a modalidade terapêutica que tem como objetivo aliviar dores agudas e crônicas através de estímulos 
dados à fibras nervosas sensoriais utilizando de eletrodos colocados sobre a pele?  
a) Diatermia por ondas curtas. 
b) Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea. 
c) Corrente Russa. 
d) Laser de alta potência. 
 
26 - De acordo com o capítulo I do “CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO COFFITO-10 DE 3 DE JULHO DE 1978” todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
a) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm como dever exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e 
obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e 
as tradições de suas profissões. 
b) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são responsáveis pelo desempenho técnico do pessoal sob sua direção, 
coordenação, supervisão e orientação.  
c) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional prestam assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e 
recuperação de sua saúde. 
d) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua competência e somente aceitam atribuição ou assumem 
encargo, quando capazes de desempenho seguro para o cliente. 
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27 - Para direcionar adequadamente o tratamento, é fundamental conhecer os estágios das lesões. Uma lesão 
tecidual no estágio subagudo é caracterizado por: 
a) Reparo e maturação: crescimento de leitos capilares na área, formação de coágulo e dor em sincronia com o tecido. 
b) Remodelamento e regeneração: formação de colágeno, tecido de granulação e dor em sincronia com o tecido. 
c) Reação inflamatória: atividade fibroblástica inicial, dor antes da resistência do tecido e neutralização de irritantes. 
d) Reparo e regeneração: formação de colágeno, formação de tecido de granulação e diminuição da inflamação. 
 
28 - Todas as alternativas abaixo justificam a não utilização do uso do alongamento, EXCETO: 
a) Limitação da mobilidade articular devido ao bloqueio ósseo. 
b) Presença de hipermobilidade. 
c) Presença de fraqueza muscular e encurtamento de tecido opositor. 
d) Presença de contraturas ou tecidos moles encurtados funcionais em pacientes com paralisia ou fraqueza muscular 
grave. 
 
29 - No eletrocardiograma, a fibrilação arterial, é caracterizada, por um número variado de: 
a) ondas T após um segmento ST. 
b) ondas T invertidas. 
c) ondas P para cada complexo QRS. 
d) ondas Q para cada complexo QRS. 
 
30 - O descondicionamento físico devido a um repouso prolongado no leito pode ser caracterizado, EXCETO: 
a) ↓ tolerância ortostática. 
b) .↓ volume sanguíneo total e ↑ volume do coração. 
c) .↓ massa muscular e ↓ força. 
d) ↑ volume plasmático e ↑ volume do coração. 
 




