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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
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FISIOTERAPEUTA 

TURNO: MANHÃ 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

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                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
TEXTO I 

 

RECEITA PARA A FELICIDADE 
 

1 Certa vez, Sigmund Freud questionou uma amiga: "Mas, afinal, o que querem as mulheres?". Nem ele nem ninguém jamais 

conseguiu esclarecer o enigma. Mas, se formos um pouco mais modestos e perguntarmos apenas "o que quer o ser 

humano?", a resposta é quase óbvia: queremos a felicidade.  

2 Eu não digo isso sozinho. Na verdade, essa é uma noção bastante popular entre filósofos de diferentes épocas e 

orientações. Já no século 4º a.C., Aristóteles afirmou que a "eudaimonía" (felicidade) é o fim de toda ação humana. Jeremy 

Bentham (1746-1832) não só definiu que a meta das políticas públicas era promover o bem-estar como fez a primeira 

tentativa de calculá-lo objetivamente. Thomas Jefferson (1743-1826) incluiu a "busca pela felicidade" entre os direitos 

inalienáveis elencados na Declaração de Independência dos EUA, ao lado da vida e da liberdade.  

3 A grande dificuldade é que, apesar de sabermos o que queremos, somos péssimos em obtê-lo. Ou melhor, nós até que nos 

saímos relativamente bem quando lidamos com a felicidade presente (temos, afinal, o prazer para nos guiar), mas basta 

adicionar a dimensão temporal, isto é, colocá-la no passado ou no futuro, para que tudo dê errado.  

4 A boa notícia é que, com auxílio da neurociência e da economia, psicólogos estão conseguindo mapear os problemas. Ainda 

não são capazes de oferecer uma receita para a felicidade, mas já podem apontar um punhado de coisas que não 

deveríamos fazer, mas vamos continuar fazendo do mesmo jeito.  

5 Várias boas obras tratam do assunto: "StumblingonHappiness" (tropeçando na felicidade), de Daniel Gilbert, "The 

HappinessHypothesis" (a hipótese de felicidade), de Jonathan Haidt, e "The ParadoxofChoice" (o paradoxo da escolha), de 

Barry Schwartz, para citar apenas três.  

6 Centro hoje meus comentários no livro de Gilbert. Se o resultado deixar eu e os leitores felizes, poderei, no futuro, voltar a 

abordar o tema com o enfoque dos outros autores.  

7 Acho que foi o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan quem afirmou que, "no Brasil, até o passado é incerto". A frase é boa 

porque vem revestida com ares de paradoxo. Analisando bem, contudo, há poucas coisas mais incertas do que o passado, 

em especial nosso passado pessoal. E isso porque nós o acessamos através da memória, a qual, mais do que imperfeita, é 

irremediavelmente traiçoeira.  

8 Sempre que a utilizamos, temos a sensação de estar consultando um registro fotográfico de cenas ou um meticuloso banco 

de dados. Essa é mais uma das trapaças de nossos cérebros. Qualquer um que já tenha tentado guardar fotos ou filmes no 

computador sabe quanta memória isso consome. Apesar de termos bilhões de neurônios formando trilhões de conexões, não 

haveria espaço para armazenar toda uma vida na forma de imagens gravadas.  

9 Na verdade, o que o cérebro guarda são registros hipertaquigráficos a partir dos quais nossa mente reconstrói o episódio 

cada vez que nos lembramos dele. Como não poderia deixar de ser, esse processo sofre distorções pelo que estamos 

sentindo ou pensando no momento em que acionamos a memória.  

10 Num experimento clássico, voluntários veem uma série de slides de um carro vermelho que se aproxima de uma placa de "dê 

a preferência", vira à direita e acerta um pedestre. Depois de observar as imagens, o grupo se divide em dois. O primeiro é o 

controle. Os pesquisadores não fazem nenhum comentário para eles. Para o segundo, perguntam se viram um outro carro 

passar o veículo vermelho quando ele estava diante da placa de "pare". Em seguida, os voluntários são colocados diante de 

duas imagens: o carro vermelho se aproximando de uma placa de "dê a preferência" e outra dele chegando perto do sinal de 

"pare". Quando se pergunta qual o slide que eles haviam visto originalmente, mais de 90% dos que estavam no grupo de 

controle apontam para o "dê a preferência". Já no grupo que foi influenciado pela pergunta, 80% indicam o "pare". Uma 

simples perguntinha alterou sua memória. Evidentemente, quando há emoções envolvidas, a coisa só fica pior.  

11 Também fica pior quando nos movemos para o futuro em vez de para o passado. O acesso aqui já não é pela memória, mas 

pela imaginação. Nós a utilizamos para tentar estimar como nos comportaremos em situações hipotéticas que ainda não 

aconteceram. Mas, a exemplo da memória, nossa imaginação também carrega uma série de falhas de engenharia e vieses 

que a tornam presa fácil de todo gênero de armadilhas.  

12 É por isso que não hesitamos muito antes de repetir erros que deveriam ser conhecidos, como voltar a passar férias na casa 

da sogra, mesmo depois dos micos que tivemos de pagar e das guerras entre parentes que tivemos de testemunhar no ano 
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Cargo: Fisioterapeuta 

anterior. Sob a excitação da perspectiva de sair em férias, o cérebro imagina o futuro mobilizando apenas as lembranças 

positivas das estadias prévias e seletivamente ignorando as negativas. É também por isso que pessoas voltam a contrair 

núpcias. O segundo casamento é, segundo Samuel Johnson, "o triunfo da esperança sobre a experiência". Nunca se 

esqueça de que a mente é uma grande trapaceira.  

13 Quer mais algumas enganações? Pois bem, tendemos a considerar mais provável aquilo que imaginamos com mais 

frequência. Como pessoas normais preferem pensar em coisas boas a ruins, somos aquilo que a literatura chama de "eternos 

otimistas". A maioria de nós espera viver mais, ter casamentos mais longos, viajar mais e ser mais inteligente do que a 

média. Mesmo quando tomamos um banho de realidade, isto é, quando somos confrontados com fatos negativos como 

sobreviver a um desastre natural ou presenciar um acidente na estrada, o efeito realístico desses eventos tende a durar 

pouco e, após algumas semanas ou quilômetros, a ilusão de segurança se restabelece. Esse otimismo visceral é também a 

razão do sucesso de loterias, das quais mentes racionais guardam econômica distância.  

14 Por vezes, o impacto do evento negativo até reforça o otimismo. É o que concluiu um estudo de 2003 que mostrou que 

pacientes de câncer tinham mais confiança em seu futuro do que pessoas saudáveis. A grande exceção a esse quadro 

parece ser a depressão. O sujeito deprimido faz uma avaliação absolutamente realista de suas capacidades e perspectivas. 

Em resumo, não vivemos felizes (e nem mesmo saudáveis) sem ilusões.  

15 Algumas delas são bastante poderosas. O dinheiro traz felicidade? Sim, mas só até certo ponto, ou, para ser preciso, só até 

US$ 100 mil, anuais. Várias pesquisas mostram que o dinheiro é necessário para garantir condições básicas de vida que nos 

permitam aproveitá-la adequadamente, mas rendimentos que excedam essa cifra não acrescentam nada em felicidade. O 

mesmo vale para filhos. Só que eles, na verdade, trazem infelicidade. Quatro trabalhos diferentes mostraram que o sonho da 

paternidade/maternidade deixa casais mais infelizes, pelo menos no intervalo que vai do nascimento do mais velho ao 

instante em que o caçula sai de casa. É só a partir daí que marido e mulher voltam a experimentar os níveis de satisfação 

que tinham como recém-casados.  

16 Tais ilusões prosperam porque são biológica ou socialmente úteis. Um país em que as pessoas parassem de produzir depois 

de atingir determinado nível de rendimento rapidamente patinaria na estagnação econômica. No caso dos filhos a 

importância é ainda mais evidente: quem não os tem não passa seus genes adiante. Nesse quesito como em tantos outros, 

estamos programados para ser enganados.  

17 É claro que o fato de haver ilusões necessárias não implica que todas o sejam. Há muitas, talvez a maioria, que é melhor 

evitar. Como temos enorme dificuldade para imaginar corretamente como nos sentiremos no futuro, o melhor caminho é 

perguntar para pessoas que estão vivendo hoje a situação que enfrentaremos como elas se sentem. Um exemplo forte é o de 

uma doença terminal ou severamente limitante. Se nos perguntam como reagiríamos, muitos, do alto de sua saúde, dirão que 

prefeririam morrer. Entretanto, a esmagadora maioria dos que recebem um diagnóstico sombrio ou sofrem um acidente não 

tenta o suicídio. Perguntar a um bom número deles como se sentem é provavelmente uma apreciação mais realista do que a 

fornecida por nossa imaginação.  

18 Esse remédio, entretanto, é muito pouco utilizado. Segundo Gilbert, isso ocorre porque, entre as falhas de fabricação de 

nosso cérebro, está aquela que faz com que nos vejamos como um sujeito individual e único. É claro que somos todos 

únicos, mas somos também muito mais parecidos uns com os outros do que gostamos de supor.  
 

Escrito porHélio Schwartsman 

Extraído de:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/866232-receita-para-a-felicidade.shtml 

 

 
 

Em relação às ideias e os autores mencionados no 2°parágrafo do texto, só está em discordância com estas a opção que afirma 

que: 
 

a) A felicidade é algo que todos os seres humanos buscam. 

b) O fim de toda ação humana é a felicidade segundo o filósofo Aristóteles.      

c) A “busca pela felicidade" deverá ser inclusa entre os direitos inalienáveis dos seres humanos ao lado do direito à vida e à 

liberdade, segundo Thomas Jefferson. 

d) O bem-estar, sinônimo de felicidade, é a meta das políticas públicas na promoção de ações que visem ao bem comum, 

segundo Jeremy Bentham.  
 

 

 
 

Para o autor do texto uma atitude menos empafiosa em relação ao questionamento freudiano seria de: 
 

a) Modificar o questionamento freudiano para algo mais simples de se buscar e conseguir a resposta. 

b) Ratificar a pergunta de Freud à sua amiga fazendo com que cheguemos a resultados bem mais simples e objetivos através 

desse questionamento. 

c) Procurar esclarecer o enigma de forma a compreender que o objeto final da procura humana é a própria felicidade em si. 

d) Superar os entraves e as limitações que impedem o ser humano de exercer sua vontade de ser feliz com toda sua plenitude. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 






 

 

 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 
 

De acordo com o texto, a maior dificuldade que temos para atingir a felicidade é:  
 

a) Quando a colocamos numa dimensão temporal, ou no passado ou no futuro.  

b) Quando a colocamos num plano espacial bem distante daquilo que fazemos em dias comuns. 

c) Quando obtemos a felicidade nas pequenas coisas fugidias do nosso dia-a-dia.  

d) Quando lidamos com a felicidade presente mais imediata e difícil de controlar. 

 

 
 

Nem todas as ilusões são necessárias para a sobrevivência humana por que: 
 

a) Há muitas ilusões que na verdade não nos trazem nada de positivo e, portanto, devem ser evitadas.  

b) Uma parte das ilusões por nós alimentadas não são importantes para o entendimento do nosso passado e a perspectiva de 

futuro que é sempre incerta. 

c) A maioria das ilusões funcionam como fator determinante no entendimento do presente vivenciado por nós cotidianamente.   

d) As ilusões negativas são a válvula de escape por meio da qual o ser humano consegue não cair no total e absoluto devaneio. 

 

 
 

A projeção que fazemos a respeito do futuro fica pior do que a volta ao passado, segundo o texto, por que:  
 

a) Ao nos movermos para o futuro em vez de para o passado tomamos contato com supra-realidades que fogem à nossa 

compreensão. 

b) O vínculo criado em nossa mente entre o passado e o futuro funciona como uma ponte que resguarda-nos do contato brutal 

com a realidade imediata.   

c) O acesso se dá através da imaginação que também carrega uma série de falhas de engenharia e vieses que a tornam presa 

fácil de todo gênero de armadilhas. 

d) Acessando aquele através da memória que é uma vil enganadora e performática na construção de simulacros de realidade, 

nos tornamos seres iludidos e alienados.  

 

 
 

A concordância nominal foi flagrantemente violada na opção: 
 

a) Censura não é bom para a democracia em qualquer parte do globo. 

b) As milhares de pessoas que lutaram pela democracia egípcia não contiveram o choro de felicidade. 

c) Os revolucionários egípcios estavam bastante revoltados.  

d) Haja vista os resultados das revoluções nos países árabes, os ocidentais decidiram apoiá-los. 

 

 
 

Segundo o texto o acesso ao nosso passado pessoal é muito incerto devido a(o): 
 

a) Apresentação deste dar-se através da memória instrumento apropriado para rememorar aquilo que já vivenciamos no 

pretérito.  

b) Acessarmos através da memória, a qual, mais do que imperfeita, é irremediavelmente traiçoeira. 

c) Aos entraves que nossa memória naturalmente nos coloca para dificultar o acesso às lembranças positivas. 

d) Mobilização de fatos verídicos já vividos por nossa personalidade em conformidade com a descrição que nosso cérebro faz 

deles. 

 

 
 

Não vivemos felizes e nem mesmo saudáveis sem ilusões porque, segundo o texto: 
 

a) Acreditar em imagens ilusórias ou perspectivas falsas é uma necessidade imprescindível do ser humano.  

b) A falta de ilusões permite-nos vivenciar a realidade de forma positiva, em suma, elas são totalmente dispensáveis.   

c) Certas ilusões acabam sendo necessárias porque são biológica ou socialmente úteis para nossa sobrevivência. 

d) Precisamos das ilusões para podermos encarar a realidade de frente tal como ela é. 

 

 
 

A análise da classe gramatical a que pertence o vocábulo em destaque foi realizada de forma equivocada na opção em:  
 

a) (...) a ilusão de segurança se restabelece.= adjunto adverbial. (13º parágrafo) 

b) (...) o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan.= substantivo. (7º parágrafo) 

c) (...) Algumas delas são bastante poderosas. = pronome. (15º parágrafo) 

d) (...) A maioria de nós espera viver mais (...) = verbo. (7º parágrafo) 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 
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Analisando o segmento“Na verdade, o que o cérebro guarda são registros hipertaquigráficos”, o prefixo destacado tem o mesmo 

valor semântico que no vocábulo: 

 

a) hipotropia. 

b) súpeto.  

c) hiperacusia. 

d) hipovígil. 

 

 
 

No que se refere aos aspectos da regência verbal analise o período e assinale a opção correta. 

 

“A democracia egípcia não lhe viu avançar o sinal e atropelar as leis, mas assistiu o desrespeito aos ideais republicanos, que 

visavam apenas o cumprimento das normas essenciais que regem a sociedade.” 

 

a) Há apenas um erro facilmente identificável. 

b) Há apenas dois erros no período acima. 

c) Há apenas três erros no período acima. 

d) Há mais de três erros no período acima. 
 

 

 
 

Assinale a opção em que a pontuação está corretamente empregada: 

 

a) Tenta-se mitigar a discussão, mais aprofundada, a respeito dos regimes extremistas, do Oriente quando não se engloba no 

corpo da discussão os direitos das mulheres. 

b) As análises, feitas por articulistas internacionais, sempre deixam de fora, o fator mais determinante em uma discussão de 

tamanha envergadura; a presença da mulher, como sujeito social, detentor de direitos e deveres. 

c) A democracia sendo, o ideal que melhor representa os anseios das populações marginalizadas, têm a função, de organizar e 

acolher os cidadãos carentes. 

d) A consolidação dos regimes democráticos no Oriente perpassa pela concessão, ampla e irrestrita, de direitos fundamentais 

às mulheres, secularmente relegadas por regimes ditatoriais de cunho religioso.  
 

 

 
 

A concordância verbal foi incorretamente realizada em uma das seguintes opções, assinale-a: 

 

a) Não se podem realizar esses projetos da copa do mundo sem dotação orçamentária. 

b) As torcidas organizadas parecem ter gostado do jogador contratado. 

c) Violência, fome, assassinatos nada o levava a tomar uma atitude diferente. 

d) Mais de um manifestante saíram ferido no confronto. 
 

 

 
 

A regência verbal foi incorretamente realizada na opção: 
 

a) O economista aconselhou ao consumidor que pesquisasse muito antes de comprar. 

b) Os consumistas visam à abastança irrestrita e à satisfação desnecessária. 

c) Há algum tempo viso a uma redução do consumo desenfreado.  

d) É pouco provável aspirarmos a um equilíbrio entre o consumo e a produção. 
 

 

 
 

Quanto à pontuação, indique qual das opções abaixo está correta: 

 

a) Até outro dia, achávamos o consumismo, natural, razoável, benéfico. 

b) Até, outro dia, achávamos, o consumismo, natural, razoável, benéfico. 

c) Até outro dia, achávamos o consumismo natural, razoável, benéfico. 

d) Até outro dia achávamos, o consumismo natural, razoável, benéfico.  

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES QUESTÕES DE 16 A 20 

e)  

 

 

 
 

O cardeal Bergoglio foi eleito, em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave, para ser o novo Papa da Igreja Católica, 
escolhendo o nome de Francisco. Sobre este novo chefe do Vaticano, marque a alternativa INCORRETA: 
 

a) Francisco é o 266º Papa da Igreja Católica e atual chefe de estado do Vaticano, sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou 
ao papado em 28 de fevereiro de 2013. 

b) Ao nome do pontífice será acrescido o ordinal "I" (primeiro) em algarismo romano. 
c) É o primeiro papa nascido no continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos. 
d) É também o único papa jesuíta da história. 

 

 

 
 

Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, morreu, aos 87 anos, enquanto dormia em 8 de abril de 2013 em decorrência de um 
acidente vascular cerebral. A respeito desta importante figura histórica, julgue os itens a seguir: 
 

I – Ao liderar o governo do Reino Unido, Thatcher estava determinada a reverter o que via como o declínio nacional de seu país. 

II – Suas políticas econômicas foram centradas na desregulamentação do setor financeiro, na flexibilização do mercado de 
trabalho e na privatização das empresas estatais. 

III – Sua popularidade esteve baixa em meio à recessão econômica iniciada com a Crise do petróleo de 1979; no entanto, uma 
rápida recuperação econômica, além da vitória britânica na Guerra das Malvinas, fizeram ressurgir o apoio necessário para sua 
reeleição em 1983. 

IV – Devido ao fato de Thatcher ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 1984, de sua dura oposição aos sindicatos e 
de sua forte crítica à União Soviética, foi alcunhada de "Dama de Ferro".  

V – Thatcher foi reeleita para um terceiro mandato em 1987, mas sua impopular visão crítica à criação da União Europeia lhe fez 
perder apoio em seu partido, renunciando aos cargos de primeira-ministra e líder do partido em 1990. 
 

Quantos itens acima são corretos? 
 

a) Dois. 
b) Três.  
c) Quatro.  
d) Cinco. 

 

 
 

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra sob uma mera trégua que encerrou as hostilidades no conflito de 1950-
1953, e a Coreia do Norte, com raiva das sanções aplicadas pela ONU e dos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e 
dos EUA, ameaçou ambos os países com ataques nucleares nas últimas semanas. A respeito da Coreia do Norte, podemos 
afirma que TODOS os itens abaixo, EXCETO: 
 

a) A capital da Coreia do Norte é Pyongyang. 
b) O governo norte-coreano exerce controle sobre muitos aspectos da cultura do país e esse controle é usado para perpetuar 

um culto de personalidade em torno de Kim Il-sung e, em menor medida, à Kim Jong-il. 
c) É um estado unipartidário sob uma frente liderada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia.  
d) É oficialmente uma república capitalista, considerada por muitos no mundo todo como sendo uma ditadura totalitarista. 

 

 

 
 

No fim de março de 2013, foi aprovado pelo Senado Federal a PEC 478/2010, mas conhecida como a PEC das domésticas. 
Essa proposta de emenda à constituição altera uma série de direitos concedidos aos trabalhadores domésticos do país. Qual dos 
direitos abaixo foi trazido por esta inovação? 
 

a) Obrigatoriedade de assinar carteira de trabalho. 
b) Licença Maternidade. 
c) Receber, pelo menos, um salário mínimo por mês. 
d) Pagamento de hora extra para jornadas superiores a 44 horas semanais. 

 

 

 
 

 

Nicolás Maduro Moros, em 14 de abril de 2013, foi eleito com 50,66% dos votos contra 49,07% de seu opositor, Henrique 
Capriles Radonski – governador do estado de Miranda e também o candidato da oposição na eleição anterior. 
 

Em que país ocorreu tal eleição? 
 

a) Venezuela. 
b) Bolívia. 
c) Colômbia. 
d) Paraguai.     

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI 

Cargo: Fisioterapeuta 

CONHECIMENTOS EPECÍFICOS                            QUESTÕES DE 21 A 40 

 

 

 
 

 

O fisioterapeuta deve estar atento à fadiga da musculatura respiratória quando associar sucessivos procedimentos 

cinesioterápicos com doses elevadas de carga. Podemos observar este efeito indesejado através do(s) seguinte(s) 

movimento(s): 
 

a) Rápidos e superficiais da bomba ventilatória. 

b) De inversão do padrão no tórax e no abdome. 

c) Paradoxais no tórax e no abdome. 

d) Todas as respostas acima estão corretas. 

 

 
 

São objetivos prioritários da fisioterapia respiratória em pacientes com DPOC: 

 

a) O controle muscular respiratório e a reeducação da tosse produtiva. 

b) O treinamento para a força e endurance dos músculos inspiratórios. 

c) O aumento da mobilidade da caixa torácica e o desenvolvimento da capacidade diafragmática. 

d) A mobilização das secreções brônquicas e a redução do trabalho respiratório por redução da resistência das vias aéreas. 

 

 
 

O fenômeno em que ocorre um bloqueio temporário da condução e interrupção da função fisiológica de nervo chama-se? 
 

a) Neurotimese 

b) Neuropraxia 

c) Degeneração 

d) Paralisia 

 

 
 

Quando um membro é amputado e tem uma lise de grande monta em seus nervos sensitivos, pode existir em alguns casos, uma 

sensação de “presença do membro” e por vezes, pode ser percebida dor no seguimento perdido. A denominação do evento de 

dor associada a um membro perdido chama-se dor: 
 

a) Fantasma; 

b) Aguda; 

c) Referida; 

d) Crônica. 
 

 

 
 

A eletroestimulação caracteriza-se por produzir estimulação no músculo através do neurônio motor inferior ou periférico e 

processa-se através da inervação eferente que não apresenta distúrbio de excitabilidade elétrica. Esta descrição refere-se ao 

procedimento eletroterápico denominado: 
 

a) Estimulação transcutânea (TENS). 

b) Estimulação elétrica funcional (FES). 

c) Estimulação elétrica neuromuscular (NMES). 

d) Estimulação transcutânea do tipo burst (TENS/BURST). 

 

 
 

A técnica de massoterapia possui vários componentes importantes, quando se considera a direção da massagem, pode-se 

afirmar que: 
 

a) O Petrissage e a bag-squeezing são exemplos de como a direção da massoterapia pode afetar o metabolismo. 

b) Deslizamento (superficial, suave, profundo), o amassamento e o AFE associados à fricção são formas de impor uma direção 

centrífuga à massoterapia. 

c) A direção centrípeta é a mais comumente empregada, baseada na cinesiologia, e aplicada paralela às fibras musculares 

quando se objetiva redução de edema e ou relaxamento. 

d) O Affleurage superficial e a manobra Zeep devem ser aplicadas para tratamento de áreas fibróticas, entretanto devem seguir 

a direção centrífuga, mas a pressão deve ser adotada na direção da restrição. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 
 

Do Código de Ética, Artigo 26. É proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional. É INCORRETO afirmar: 

 

a) Prestar ao cliente assistência que, por sua natureza, incumbe a outro profissional. 

b) 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. 

c) Criticar, depreciativamente, colega ou outro membro da equipe de saúde, a entidade onde exerce a profissão, ou outra 

instituição de assistência à saúde. 

d) Promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do homem seja desrespeitado, ou 

acarrete risco de vida ou dano a sua saúde. 

 

 
 

Qual das alternativas não é objetivo do plano de assistência e tratamento fisioterápico na mastectomia: 

 

a) Diminuir a força no ombro envolvido; 

b) Prevenir ou minimizar edema linfático pós-operatório; 

c) Prevenir deformidades posturais; 

d) Prevenir tensão muscular e proteção na musculatura cervical; 

 

 
 

Nas amputações, realizamos a técnica de enfaixamento do coto de distal para proximal, em oito, para: 

 

a) Diminuir a dor pós- operatória; 

b) Proporcionar atrofia muscular; 

c) Controle do edema e maturação do coto; 

d) Facilitar os movimentos 

 

 
 

Qual das alternativas abaixo aponta uma conduta fisioterapêutica incorreta na reabilitação de pacientes com paralisia cerebral: 

 

a) Melhorar a amplitude de movimento; 

b) Estimular a dissociação de cinturas pélvica e escapular; 

c) Os alongamentos músculo-tendinosos, devem ser lentos e realizados diariamente; 

d) Ter como objetivo, a reversão de deformidades já instaladas, principalmente o pé equino, que impede a marcha. 

 

 
 

Com relação ao tratamento fisioterápico das paralisias faciais, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A crioterapia tem como principal objetivo a estimulação de pontos motores, para a obtenção da contração muscular na fase 

flácida da paralisia; 

b) A eletroterapia é muito recomendada para estimular movimentos voluntários, e não deve ser interrompida quando estes 

começarem a aparecer; 

c) Devem ser usados os recursos de cinesioterapia, como facilitação neuromuscular e estimulação sensorial; 

d) Os exercícios de treinamento neuromuscular melhoram a simetria da face. 

 

 
 

A Fisioterapia respiratória em neonatologia é rotineiramente utilizada para melhorar os níveis dos gases e manter a via aérea 

permeável. Sobre a ventilação mecânica podemos afirmar que são complicações pós extubação no neonato todas as abaixo, 

exceto: 

 

a) Disfunção laríngea/disfagia; 

b) Paralisia das cordas vocais; 

c) Estenose laríngea traqueal; 

d) Aspiração do conteúdo gástrico. 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 
 

Ao FISIOTERAPEUTA no exercício de suas funções, NÃO é permitido: 

 

a) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade, em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, 

sem pleitear vantagem pessoal. 

b) Receber de colega e/ou de outro profissional, ou a ele pagar, remuneração a qualquer título, em razão de encaminhamento 

de cliente. 

c) Respeitar a vida humana desde a concepção até a morte, jamais cooperando com ato em que voluntariamente se atente 

contra ela, ou que coloque em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. 

d) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico e quanto os objetivos do tratamento, salvo quando 

tais informações possam causar-lhe dano. 

 

 
 

A saúde do trabalhador é uma das preocupações de grandes empresas que buscam, na Ergonomia, uma solução para a 

diminuição da ausência do trabalho. Sobre a Ergonomia, é CORRETO afirmar que o seu objetivo central é o de: 

 

a) Analisar a atividade do trabalho. 

b) Definir a forma como os homens deveriam se comportar nas situações do trabalho. 

c) Analisar a natureza da atividade realizada pelo homem. 

d) Descrever as particularidades do trabalho humano. 

 

 

 
 

A hidroterapia é um recurso fisioterapêutico que se utiliza dos princípios físicos da água como fator auxiliador para benefícios à 

saúde. Sobre esses princípios, assinale a alternativa correta. 

 

a) Empuxo é uma força contrária à força da gravidade, que assiste qualquer movimento em direção à superfície da água e 

justifica a flutuabilidade. 

b) Viscosidade é um movimento desordenado das moléculas do fluido, que causa redemoinhos, gerando a força de arrasto. 

c) Os efeitos da Pressão Hidrostática diminuem proporcionalmente com a profundidade e a densidade do fluido nos membros 

inferiores de um indivíduo imerso. 

d) O corpo humano possui uma densidade relativa muito diferente da densidade da água, o que torna quase impossível a 

flutuação de um indivíduo obeso imerso. 

 

 

 
 

A crioterapia por imersão é um ótimo recurso fisioterapêutico em caso de entorses de tornozelo, com edema residual, fase 

crônica, dor à palpação e deambulação. Com relação a essa situação clínica, considere as seguintes afirmativas: 

 

I. A velocidade de condução dos nervos motores é diminuída pelo frio, devido ao aumento do limiar dos nervos à estimulação, 

não sendo contraindicado o exercício terapêutico. 

II. Apesar da presença de rigidez articular induzida pelo resfriamento do tecido, a criocinética trará grande benefício à 

recuperação precoce de lesão por entorse. 

III. Visando evitar nova lesão, o exercício terapêutico deverá ser realizado quando não mais houver efeito analgésico da 

crioterapia. 

IV. A associação da crioterapia com as técnicas de compressão e elevação traria maiores benefícios ao paciente. 

V. O efeito analgésico da crioterapia ajudará na instituição precoce do exercício ativo e do alongamento muscular. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

a) Apenas I e II são verdadeiras 

b) Apenas I, II e V são verdadeiras 

c) Apenas I, III e IV são verdadeiras 

d) Apenas II, III, IV e V são verdadeiras. 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 
 

O alongamento muscular é um recurso amplamente utilizado como conduta fisioterapêutica. Várias técnicas foram descritas, 

visando maior efeito deste recurso cinesioterapêutico. A técnica “contrai-relaxa” é eficiente por que: 

 

a) Estimula os fusos musculares. 

b) Estimula os órgãos tendinosos de Golgi (OTG). 

c) Permite maior deformação de componentes elásticos, evitando a deformação de componentes plásticos. 

d) Não estimula próprio ceptores durante sua execução. 

 

 
 

Qual desses recursos fisioterapêuticos não devem ser usados na gestante? 

 

a) Turbilhão 

b) Eletroforese 

c) Ondas curtas 

d) Massoterapia 

 

 

 
 

A cinesioterapia passiva do bíceps braquial em pacientes na primeira infância que teve fratura de diáfise de úmero acarretará: 

 

a) Miosite ossificante 

b) Osteogênese imperfeito 

c) Miopatia 

d) Osteoporose por desuso 

 

 

 
 

Marque a opção incorreta em relação ao efeito da VNI em Pediatria e Neonatologia. 

 

a) Melhora da troca gasosa. 

b) Diminuição do trabalho respiratório. 

c) Aumento do shunt intrapulmonar. 

d) Aumento dos volumes e capacidade pulmonares. 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







