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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

FISIOTERAPEUTA 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente 
utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema 
referentes à manutenção e segurança do Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 
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II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. FES é uma corrente excito motora de baixa freqüência, 
despolarizada, com pulsos quadráticos bifásicos, que visa 
promover uma contração muscular. Quanto às indicações 
e usos desta corrente é INCORRETO afirmar. 
 
a) FES é indicada na espasticidade leve a moderada, 
independente do tempo de lesão, com melhores 
resultados nas lesões corticais. 
b) A utilização de apenas um canal no agonista pode 
aumentar a espasticidade. 
c) FES de múltiplos canais podem ser usados para ativar 
vários músculos, de modo a restaurar o equilíbrio e a 
marcha em pacientes com paraplegia. 
d) Visa favorecer ou produzir movimento funcional. 
e) Pode reduzir o grau de subluxação de ombro e prevenir 
estiramento capsular adicional em pacientes com AVC 
agudo. 
  
17. No que se refere à assistência fisioterapêutica a um 
paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), as 
atividades precoces no leito devem centrar-se no: 
 
a) Treino de deambulação, rolamento e postura sentada. 
b) Treinamento de AVDs, deambulação e rolamento. 
c) Treinamento de AVDs, ortostatismo e deambulação. 
d) Rolamento, ortostatismo e postura em ponte. 
e) Rolamento, postura sentada e posicionamento no leito. 
 
18. Sobre a atenção fisioterapeutica em Neuropediatria, 
analise as proposições abaixo e julgue se verdadeiras(V) 
ou falsas(F). 
 
 (   ) O quadro de monoplegia é bastante encontrado em 
crianças com paralisia cerebral, em virtude de 
acometimento focal da região encefálica. 
(   ) Normalmente o quadro de quadriplegia em crianças 
com paralisia cerebral é assimétrico. 
(   ) Nos padrões de movimentos, os grupos de músculos 
ou cadeias usados nos padrões de movimentos de 
crianças com paralisia cerebral espástica são diferentes 
dos usados em crianças da mesma idade sem disfunções. 

(   ) Os bebês com paralisia cerebral atetóide raramente 
modificam o seu padrão motor. 
(   ) Um quadro que pode acompanhar a paralisia cerebral 
espástica é a epilepsia, a qual é mais observada neste tipo 
de paralisia cerebral do que nos outros. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequencia correta de 
cima para baixo: 
 
a) F, F, V, V, F 
b) V, V, V, F, F 
c) V, F, V, F, V 
d) F, V, V, F, V 
e) F, F, F, V, V 
 
19. Sobre Goniometria,analise as proposições abaixo:  
 
I- Para uma maior validade e confiabilidade nas medidas, é 
preciso: posicionar o paciente de forma definida e correta; 
localizar o ponto anatômico no qual será colocado o eixo do 
instrumento; posicionar corretamente a barra fixa; e 
acompanhar o movimento articular, seja ele ativo ou 
passivo, com a barra móvel. 
II- A goniometria pode ser feita apenas em articulações de 
grande amplitude de movimento, como as existentes em 
grande parte das articulações dos membros superiores e 
inferiores. 
III- Alguns fatores influenciam na precisão da medida como 
a qualidade do goniômetro, o procedimento utilizado e a 
utilização do movimento ativo ou passivo. 
IV- A mensuração da movimentação articular permite ao 
fisioterapeuta a identificação de restrições articulares, o que 
pode auxiliar na proposição de estratégias de tratamento 
para a recuperação funcional da articulação. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
b) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as proposições II, III  e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas. 
e) As proposições I, II, III e IV estão corretas 
 
20. NÃO são manobras diretas de higiene brônquica. 
 
a) Drenagem postural e TEMP lenta.  
b) Tosse assistida e punho percussão torácica. 
c) Inspirometria de incentivo e EPAP subaquático. 
d) TEMP brusca e percussão. 
e) EPAP subaquático e drenagem postural. 
 
21. Sobre Capsulite adesiva do ombro, analise as 
proposições abaixo e julgue se verdadeiras (V) ou falsas (F) 
 
(   )  É mais comum em mulheres do que em homens, e 
ocorre frequentemente entre 40 e 60 anos.  
(  )  Ombro rígido com início insidioso é definido como 
capsulite adesiva primária. 
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(   )  Ombro “congelado”, após algum tipo de trauma ou de 
evento causal, é definido como capsulite adesiva 
secundária. 
(   ) O estágio doloroso inicial dura de 1 a 12 meses. 
(   ) A fase de recuperação (descongelamento) dura de 12 
a 36 meses, com aumentos graduais de ADM e diminuição 
da dor. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequencia correta de 
cima para baixo: 
 
a) V, F, V, F, F 
b) V, V, V, F, F 
c) F, V, F, V, V 
d) F, F, F, V, V 
e) V, V, V, V, V 
 
22. Os principais benefícios da hidroterapia advêm do 
aquecimento da água. Das alternativas abaixo, qual não 
apresenta um benefício desse tipo de tratamento. 
 
a) Diminui a atuação da força de gravidade o que facilita o 
movimento articular. 
b) Aumento da circulação periférica o que leva a um maior 
suprimento de sangue para o músculo. 
c) Aumenta a pressão sobre os vasos linfáticos, que 
facilita a drenagem linfática ajudando no processo de 
resolução de edemas 
d) Aumento de frequência respiratória e cardíaca. 
e) Aumento da sensibilidade dos terminais nervosos. 
  
23. NÃO é considerado um efeito benéfico relacionado ao 
uso do CPAP. 
 
a) Aumento da complacência pulmonar.  
b) Diminuição da resistência das vias aéreas. 
c) Diminuição do shunt intrapulmonar.  
d) Aumento da CRF. 
e) Diminuição do débito cardíaco. 
 
24. Sobre a lesão nervosa periférica do tipo Neuropraxia é 
CORRETO afirmar:  
 
a) Apresenta perda motora e sensitiva, sem alteração 
estrutural. 
b) A evolução é ruim e prognóstico reservado. 
c) Ocorre perda de continuidade axonal e subsequente 
degeneração walleriana do segmento distal. 
d) Ocorre separação completa do nervo, com 
desorganização do axônio, causada por uma fibrose 
tecidual com consequente interrupção do crescimento 
axonal. 
e) Ocorre separação incompleta do nervo, com 
desorganização do axônio, causada por uma fibrose 
tecidual com consequente interrupção do crescimento 
axonal. 
 

25. Das proposições abaixo, em qual encontramos 
características da fisiologia do envelhecimento biológico? 
 
a) Aumento do acúmulo de gordura corporal, diminuição na 
amplitude de movimento, alterações na propriocepção e, 
maior rigidez de cápsulas articulares e ligamentos. 
b) Diminuição de gordura corporal, aumento de massa 
magra e, aumento de força muscular. 
c) Diminuição da amplitude de movimento, melhora na 
propriocepção e aumento na plasticidade neuronal. 
d) Aumento no número de motoneurônios alfa, maiores 
chances de lesões e aumento na amplitude de movimento. 
e) Aumento na amplitude de movimento, diminuição de 
gordura corporal e maior rigidez de cápsulas articulares e 
ligamentos. 
 
26. É definido como “ processo inflamatório da bainha que 
envolve o tendão, causado por uso excessivo e/ou indevido, 
doença ou trauma”: 
 
a) Miosite.  
b) Tenossinovite estenosante. 
c) Epicondilite. 
d) Artrite. 
e) Tenossinovite. 
 
27. Trata-se de um estado de baixo teor de oxigênio nos 
tecidos orgânicos cuja ocorrência é atribuída a diversos 
fatores.  
 
a) Desaturação; 
b) Hipóxia; 
c) Hipoxemia; 
d) Anóxia; 
e) Hipoventilação. 
 
28. Em pacientes com quadro de Artrite Reumatóide(AR) no 
período inflamatório ativo, o tratamento fisioterapêutico NÂO 
inclui:  
 
a) Aliviar a dor por meio de massagem suave, imobilização 
com tala e técnicas de relaxamento. 
b) Realizar exercícios de alongamento para promover 
relaxamento. 
c) Prevenir possíveis deformidades e proteger as estruturas 
articulares com bom posicionamento no leito durante o 
repouso e evitar atividades que sobrecarreguem as 
articulações. 
d) Minimizar a rigidez articular e manter a mobilidade com 
exercícios passivos ou ativoassistidos no limite da dor. 
e) Minimizar a hipotrofia muscular com exercícios 
isométricos suaves em posições indolores.  
 
29. A avaliação da coordenação motora estática e dinâmica 
é fundamental em pacientes que apresentam afecções que 
acometem o sistema neuromuscular. Sobre essa avaliação, 
assinale a alternativa CORRETA. 
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a) O teste calcanhar-joelho avalia a sinergia entre o tronco 
e os membros inferiores. 
b) O teste de Stewart-Holmes avalia o equilíbrio do 
paciente quando solicitado a realizar atividades com os 
olhos abertos e fechados. 
c) Trocas de posturas rápidas favorecem quedas e por 
isso são evitadas durante a avaliação da coordenação 
motora. 
d) A preensão de copo plástico com água favorece a 
observação da presença de lesões cerebelares que 
cursam com assinergias e tremores cinéticos. 
e) O teste índex-nariz avalia a capacidade de o paciente 
estender os antebraços e mãos à frente do corpo em 
diferentes velocidades. 
 
30. NÃO é uma característica da paralisia facial periférica. 
 
a) Sinal de Nigro positivo. 
b) Sinal de Bell positivo. 
c) Boca oval de Pitres. 
d) Face assimétrica. 
e) Paralisia da hemiface homo lateral à lesão. 
 
31. Quais patologias do joelho são também chamadas de 
“joelho de corredor” e “joelho de saltador”, 
respectivamente: 
 
a) Tendinite do tendão patelar e Tendinite da pata de 
ganso. 
b) Condromalácea e tendinite do tendão patelar. 
c) Tendinite do tendão patelar e Condromalácea. 
d) Condromalácea e Tendinite da pata de ganso. 
e) Tendinite da pata de ganso e Condromalácea. 
 
32. Quando o sinal de Babinski é positivo, que resposta é 
observada? 
 
a) Extensão do hálux com a adução dos outros quatro 
dedos. 
b) Flexão do hálux com abdução dos outros artelhos. 
c) Flexão do hálux com adução dos outros quatro artelhos. 
d) Extensão do hálux com a abdução dos outros quatro 
artelhos. 
e) Flexão de todos os artelhos. 

 
33. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, na fixação 
de seus honorários, consideram como parâmetros básicos 
os itens abaixo, EXCETO: 
 
a) Condições sócio-econômicas da região. 
b) Condições sócio-econômicas do paciente. 
c) Condições em que a assistência foi prestada: hora, 
local, distância, urgência e meio de transporte utilizado. 
d) Natureza da assistência prestada e tempo despendido. 
e) Complexidade do caso. 

 
 

34. De acordo com o Código de Ética Profissional, é proibido 
ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, EXCETO: 
 
a) Prestar ao cliente assistência que, por sua natureza, 
incumbe a outro profissional. 
b) Afixar tabela de honorários fora do recinto de seu 
consultório ou clínica, ou promover sua divulgação de forma 
incompatível com a dignidade da profissão ou que implique 
em concorrência desleal. 
c) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e 
exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção. 
d) Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 
bem como praticar ato que importe em concorrência desleal 
ou acarrete dano ao desempenho profissional de colega. 
e) Criticar, depreciativamente, colega ou outro membro da 
equipe de saúde, a entidade onde exerce a profissão, ou 
outra instituição de assistência à saúde. 
 
35. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa 
ERRADA. 
 
a) O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional avaliam sua 
competência e somente aceitam atribuição ou assumem 
encargo, quando capazes de desempenho seguro para o 
cliente. 
b) A responsabilidade do fisioterapeuta e/ou terapeuta 
ocupacional, por erro cometido em sua atuação profissional, 
não é diminuída, mesmo quando cometido o erro na 
coletividade de uma instituição ou de uma equipe. 
c) O fisioterapeuta deve informar ao cliente quanto ao 
diagnóstico e prognóstico fisioterápico e objetivos do 
tratamento, salvo quando tais informações possam causar-
lhe dano. 
d) O fisioterapeuta pode permitir, se a título gratuito, que seu 
nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de 
saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, 
curso, empresa balneária hidro-mineral, entidade desportiva 
ou qualquer outra empresa ou estabelecimento congênere, 
similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de 
fisioterapia e/ou terapia ocupacional pressupostas. 
e) É proibido ao fisioterapeuta divulgar terapia ou 
descoberta cuja eficácia não seja publicamente reconhecida 
pelos organismos profissionais competentes. 
 
36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões ecológicas. 
O Município de Poção de Pedras pertence a que região 
ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
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a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 
 
38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 
d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de 
Pedras. 
 
a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município 
de Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  

 







