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CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  27 / MAIO / 2012  •

CARGO:
FISIOTERAPEUTA

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim distribu-
ídas: 4 de Língua Portuguesa, 4 de Atualidades e 22 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão.

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 04
ESTÃO RELACIONADAS COM O TEXTO
SEGUINTE, AINDA QUE INDIRETAMEN-
TE.

Brasil negocia instalação de sede do
MIT no país   (Texto adaptado)

Autor: Caio Quero - Especial para a BBC
Brasil, de Boston, atualizado em 10 de abril,

2012 - 17:06 (Brasília) 20:06 GMT

O governo brasileiro e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), umas das
mais respeitadas instituições de pesquisa
e inovação dos Estados Unidos, estão em
negociação para abrir uma sede da insti-
tuição no Brasil.

O convite foi feito à instituição pelo gover-
no brasileiro e a informação foi divulgada nesta
terça-feira, durante a visita da presidente Dilma
Rousseff à sede do instituto, na cidade de
Cambridge, próxima a Boston.

Segundo o ministro da Educação, Aloízio
Mercadante, as negociações para a abertura da
possível sede do MIT no Brasil estão em anda-
mento e ainda não há previsão sobre a cidade
onde ela ficará. “Estamos agora concluindo as
negociações e a presidenta deu integral apoio.
Vamos ter uma escola do MIT no Brasil.” Ainda
de acordo com Mercadante, também não há pre-
visão da data de quando o centro poderá ser
inaugurado. “(Para) Tudo no Brasil nós temos
pressa. Então depende do ritmo deles, o nosso
vai ser bem acelerado”, disse.

ITA
Também nesta terça-feira, a presidente

Dilma Rousseff participou da assinatura de dois
acordos de cooperação entre a Escola de Enge-
nharia do MIT e o ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), que tem sede em São José dos
Campos, São Paulo.

Os termos do primeiro acordo de intenções
ainda serão concluídos nos próximos meses, mas
devem envolver o intercâmbio de estudantes,
professores e pesquisadores, pesquisas conjun-
tas e o desenvolvimento de novos programas
educacionais. De acordo com Mercadante, o con-
vênio também prevê a criação de um centro de

inovação na sede do ITA. Já o segundo convênio
envolve a concessão de 50 bolsas para doutores
brasileiros estudarem no MIT.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2012/04/

120410_dilma_mit_cq.shtml>.

Questão 01) Assinale a alternativa em
que todas estão INCORRETAS, de acordo
com o texto.

I) Infere-se que o governo brasileiro está
investindo na educação ligada à área
tecnológica.

II) O Brasil terá intercâmbios de coopera-
ção  estabelecidos entre o MIT e o ITA.

III) Dilma Roussef convidou o ITA a tam-
bém estabelecer uma sede em
Cambridge, próxima a Boston, segun-
do Mercadante.

IV) Segundo os convênios firmados entre
Brasil e EUA, 50 estudantes brasileiros
terão bolsas de doutorado para estu-
darem no MIT.

V) A filial do MIT, no Brasil, será breve-
mente instalada em São José dos Cam-
pos.

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e V.

D) III e V.

E) I e V.

Questão 02) Marque a opção em que
o sentido é figurado.

A) Os projetos educacionais estão sendo exa-
minados pelos dois governos.

B) O MIT é uma instituição tecnológica admira-
da por brasileiros e americanos.

C) O ITA é admirado pelas inúmeras pesquisas
que desenvolve.

D) Os acordos firmados entre Brasil e EUA im-
pedirão a fuga de nossos professores Par-
dais.

E) O ministro Aloízio Mercadante é adepto de
convênios educacionais entre nações.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 03) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Dilma Roussef, __________________ por
Mercadante, também manteve contato com um
famoso _______________, visto que sua con-
tribuição será _____________, principalmente
para os universitários brasileiros.

A) ascessorada, enxadrista, excepicional

B) assessorada, enxadrista, excepcional

C) asseçorada, xadrez, exsepcional

D) acessorada, enxadrez, excepicional

E) ascessorada, enxadrezista, excepcional

Questão 04) Considere as alternativas
a seguir, quanto à concordância, apontan-
do a INCORRETA.

A) Alugam-se casas para estudantes brasileiros
residentes nos EUA.

B) Há anos o mau aluno foi excluído do progra-
ma.

C) É proibido a entrada no país de estudantes
sem visto e passaporte.

D) O convênio, faz dois anos que foi assinado.

E) Tudo aborrece os mestres: indisciplina,
impontualidade, falta de assiduidade.

ATUALIDADES

Questão 05) Qual é, atualmente, o
palco da mais violenta repressão contra
opositores ao regime entre os países da cha-
mada “Primavera Árabe”, que começou no
final de 2010, quando um jovem tunisiano
ateou fogo ao próprio corpo como forma de
protesto às condições de vida no país do nor-
te da África?

A) Síria

B) Tunísia

C) Egito

D) África do Sul

E) Iêmen

Questão 06) Acontecerá, no Rio de
Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, um debate mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável. Como é chamado esse
evento?

A) Fórum Nacional de Sustentabilidade.

B) Eco 92.

C) Fórum Econômico Mundial de Davos.

D) Rio+20 - Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.

E) Conferência Internacional sobre o Meio Am-
biente.

Questão 07) Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul compõem atualmente um
grupo de países emergentes, que reivindicam
maior protagonismo no cenário internacional.
Que sigla, criada em 2001, pelo economista
Jim O’Neill, é empregada para fazer referên-
cia a esses países?

A) ALCA

B) BRICS

C) MERCOSUL

D) ONU

E) FMI

Questão 08) No mês de dezembro de
2011, morreu, aos 69 anos de idade, o dita-
dor da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Ele ficou
no poder por 17 anos, transformando a Coréia
do Norte em uma das maiores potências mili-
tares do mundo.  Depois de esconder a mor-
te do ditador por 2 dias, o governo norte-
coreano autorizou a divulgação na TV. Segun-
do a TV estatal norte-coreana, a reação nas
ruas foi de desespero, com pessoas aos pran-
tos. O sucessor do cargo de Kim Jong-il, foi

A) o chefe do Estado Maior da Coreia do Norte.

B) o Chefe das Forças Armadas.

C) seu filho mais novo, Kim Jong-un.

D) o chefe do Parlamento.

E) seu pai, Kim Jong-ru.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 09) Com relação à diminui-
ção de força do músculo Braquial, podemos
afirmar que

A) não há interferência em atividades diárias,
como se alimentar ou se pentear.

B) diminui a capacidade de extensão do ante-
braço.

C) diminui a capacidade de flexão do antebra-
ço contra a gravidade.

D) causa uma deformidade do cotovelo em ex-
tensão.

E) diminui a capacidade de extensão de ante-
braço apenas contra a gravidade.

Questão 10) A medula espinhal esten-
de-se do forame magno do osso occipital até

A) a parte inferior da quinta vértebra lombar.

B) a parte superior da segunda vértebra lom-
bar.

C) a parte superior da quinta vértebra lombar.

D) a parte inferior da quarta vértebra lombar.

E) a parte superior da primeira vértebra lom-
bar.

Questão 11) Os músculos que com-
põem o manguito rotador são:

A) subescapular, supraespinhoso, infraespinho-
so e redondo menor.

B) subescapular, supraespinhoso, infraespinho-
so e redondo maior.

C) subescapular, supraespinhoso, infraespinho-
so e romboide.

D) subescapular, supraespinhoso, infraespinho-
so e braquial.

E) subescapular, supraespinhoso, infraespinho-
so e braquiorradial.

Questão 12) O paciente está sentado
com os joelhos para fora do divã, em flexão;
o examinador estabiliza-lhe a coxa e realiza
uma pressão contra a perna (acima do torno-
zelo) na direção da flexão. Então o paciente
realiza o movimento de extensão do joelho
sem rotação da coxa. Qual músculo está sen-
do testado durante esse exame?

A) bíceps femoral

B) semitendinoso

C) poplíteo

D) bíceps braquial

E) quadríceps femoral

Questão 13) Devido à estimulação
simpática excessiva de arteríolas, ocorre uma
vasoconstricção e, consequentemente, o flu-
xo sanguíneo fica muito reduzido, podendo
ocorrer até mesmo privação de sangue por
minutos ou horas e, nos casos extremos, le-
var à necrose os dedos e artelhos. A doença
é mais comum em mulheres jovens, com agra-
vamento em climas frios. A doença descrita
acima é

A) doença de Parkinson.

B) artrogripose múltipla congênita.

C) doença de Raynaud.

D) síndrome de Rett.

E) doença de Alzheimer.

Questão 14) Uma criança com diag-
nóstico de paralisia cerebral pode apresentar
padrões característicos de movimento. Dos
padrões citados abaixo, qual NÃO é caracte-
rístico da paralisia cerebral?

A) espasticidade

B) atetose

C) hipotonia

D) ataxia

E) disartria
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 15) No tratamento dos paci-
entes com artrite reumatoide, durante o es-
tágio agudo, exercícios isométricos são

A) bem aceitos, devido ao baixo incremento na
pressão intra-articular e mínimo movimento
articular envolvido.

B) bem aceitos, devido ao aumento na pressão
intra-articular e mínimo movimento articular
envolvido.

C) inadequados, devido ao baixo incremento na
pressão intra-articular e mínimo movimento
articular envolvido.

D) inadequados, devido ao baixo incremento na
pressão intra-articular e grande movimento
articular envolvido.

E) bem aceitos, devido ao aumento na pressão
intra-articular e grande movimento articular
envolvido.

Questão 16) A reabilitação do pacien-
te vítima de queimadura começa quando este
chega ao hospital. Com relação à utilização
de exercícios ativo e passivo no processo de
reabilitação, é correto afirmar que

A) o exercício passivo deve ser iniciado no pri-
meiro dia de tratamento.

B) o exercício ativo deve ter início no primeiro
dia de tratamento.

C) o exercício ativo só é indicado quando não é
possível realizar o exercício passivo.

D) quando o paciente não quer os exercícios é
melhor que eles não ocorram.

E) o exercício ativo só deverá ser realizado após
o exercício passivo.

Questão 17) Identifique a seguir os
principais objetivos da intervenção fisiotera-
pêutica no pós-operatório tardio de câncer de
mama.

I) Prevenir ou tratar complicações circula-
tórias;

II) prevenir linfedemas;

III) prevenir ou tratar complicações respi-
ratórias;

IV) concorrer para a manutenção da força
muscular.

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.

B) Apenas os itens I e II estão corretos.

C) Apenas os itens II e III estão corretos.

D) Todos os itens estão corretos.

E) Nenhum dos itens está correto.

Questão 18) Paciente do sexo mascu-
lino, 32 anos, pós-operatório de amputação
acima do joelho do membro inferior esquer-
do. Das recomendações abaixo, qual NÃO
corresponde a um posicionamento correto do
membro residual?

A) Paciente em decúbito dorsal no leito com o
quadril posicionado em extensão.

B) Paciente em decúbito dorsal no leito com o
quadril posicionado em adução.

C) Paciente em decúbito dorsal no leito com o
quadril posicionado em flexão.

D) Paciente em decúbito ventral no leito com o
quadril posicionado em extensão.

E) Evitar a posição sentada por períodos pro-
longados.

Questão 19) A escala do coma de
Glasgow é uma escala de pontuação clínica
utilizada durante o estágio agudo de recupe-
ração para avaliar o nível

A) cognitivo do paciente.

B) emocional do paciente.

C) comportamental do paciente.

D) de consciência do paciente.

E) de estabilidade do paciente.

Questão 20) Na espirometria é possí-
vel observar os valores de

A) pico de fluxo expiratório (PFE) e capacidade
vital forçada (CVF).

B) pico de fluxo expiratório (PFE) e volume
expiratório máximo no primeiro segundo
(VEF¹).

C) volume expiratório máximo no primeiro se-
gundo (VEF¹) e capacidade vital forçada
(CVF).

D) capacidade vital forçada (CVF) e curva fluxo
volume.

E) curva de fluxo de volume e pico de fluxo
expiatório.
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Questão 21) Redução da dor, redução
do espasmo muscular e/ou espasticidade, re-
dução do edema e/ou sangramento, são efei-
tos terapêuticos da técnica

A) radiação infravermelha.

B) crioterapia.

C) condução de calor.

D) ultrassom.

E) radiação ultravioleta.

Questão 22) A ventilação alveolar au-
menta quase que em proporção direta com a
quantidade de trabalho que é realizada pelo
corpo, durante o exercício extenuante, em
comparação com a respiração normal em re-
pouso. Esse aumento acontece cerca de

A) 10 vezes mais.

B) 20 vezes mais.

C) 50 vezes mais.

D) 2 vezes mais.

E) 5 vezes mais.

Questão 23) Os pacientes necessita-
rão de órteses para joelho-tornozelo-pé quan-
do estes tiverem uma lesão de

A) T-2 a T-8.

B) L-1 a L-4.

C) abaixo de L-3.

D) T-9 a T-12.

E) C-5 a T-5.

Questão 24) De acordo com a lei
8.080/90, a execução dos serviços de vigilân-
cia epidemiológica, vigilância sanitária, sane-
amento básico e saúde do trabalhador são de
responsabilidade da

A) direção municipal do Sistema Único de Saú-
de.

B) direção estadual do Sistema Único de Saú-
de.

C) direção nacional do Sistema Único de Saú-
de.

D) direção estadual e nacional do Sistema Úni-
co de Saúde.

E) população.

Questão 25) A ordem correta do po-
sicionamento das duas fileiras dos ossos do
carpo com uma vista anterior de medial para
lateral é

A) superior: escafoide, semilunar, piramidal,
pisiforme;

inferior: trapézio, trapezoide, capitato, ha-
mato.

B) superior: pisiforme, piramidal, semilunar,
escafoide;

inferior: hamato, capitato, trapezoide, tra-
pézio.

C) superior: pisiforme, piramidal, escafoide,
semilunar;

inferior: hamato, capitato, trapézio, trape-
zoide.

D) superior: escafoide, semilunar, piramidal,
pisiforme;

inferior: hamato, capitato, trapezoide, tra-
pézio.

E) superior: pisiforme, piramidal, semilunar es-
cafoide;

inferior: trapézio, trapezoide, capitato, ha-
mato.

Questão 26) Qual teste foi desenvol-
vido para diagnosticar uma ruptura da por-
ção posterior do menisco?

A) Teste de compressão de Apley

B) Teste de compressão da patela

C) Teste de Yergason

D) Teste de tração de Apley

E) Teste de McMurray
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 27) Segundo o artigo 23 da
lei que regula as ações e serviços de saúde
no Brasil (Lei 8.080/90), é vedada a partici-
pação direta ou indireta de empresas ou de
capitais estrangeiros na assistência à saúde,
salvo

A) através de doações de organismos interna-
cionais vinculados a entidades filantrópicas.

B) através de doações de pessoas jurídicas e
de entidades de cooperação técnica.

C) através de doações de organismos interna-
cionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica
e de financiamento e empréstimos.

D) através de doações de organismos religio-
sos, de cooperação técnica e de financia-
mento e empréstimos.

E) através de doações de pessoas físicas ou de
financiamento e empréstimos.

Questão 28) Segundo o Código de
Ética Profissional, parágrafo 8º, é proibido ao
fisioterapeuta:

I) dar consulta ou prescrever tratamento
por meio de correspondência, jornal, re-
vista, rádio, televisão ou telefone.

II) delegar suas atribuições, salvo por mo-
tivo relevante.

III) emprestar, seu nome, fora do âmbito
profissional para propaganda de medi-
camento ou outro produto farmacêuti-
co, tratamento, instrumental ou equi-
pamento, ou publicidade de empresa in-
dustrial ou comercial com atuação na
industrialização ou comercialização dos
mesmos, exceto em caso de ser reali-
zado gratuitamente.

IV) receber de colega e/ou de outro profis-
sional, ou a ele pagar, remuneração a
qualquer título, em razão de encami-
nhamento de cliente.

A) Todos os itens estão corretos.

B) Os itens I, II e IV estão corretos.

C) Os itens I, II e III estão corretos.

D) Os itens II, III e IV estão corretos.

E) Apenas os itens I e IV estão corretos.

Questão 29) A laser terapia de baixa
intensidade é uma denominação genérica que
define a aplicação de lasers e diodos superlu-
minosos monocromáticos de intensidade apro-
ximada de

A) > 500mW

B) < 500mW

C) > 200mW

D) > 1000mW

E) < 50mW

Questão 30) Em uma avaliação de
amplitude de movimento da articulação do
punho, é de se esperar quantos graus de
movimento da mão para a flexão, extensão,
desvio radial e desvio ulnar, respectivamen-
te?

A) 0 - 90°;  0 - 90°;  0 - 30°;  0 - 30°

B) 0 - 90°;  0 - 70°;  0 - 20°;  0 - 45°

C) 0 - 80°;  0 - 90°;  0 - 40°;  0 - 20°

D) 0 - 100°;  0 - 60°;  0 - 10°;  0 - 10°

E) 0 - 70°;  0 - 50°;  0 - 35°;  0 - 25°




