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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Assinale a alternativa cuja regência verbal este-
ja de acordo com a norma culta. 

I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro foi 
injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e aterrou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 

(A) Somente os períodos II, IV e V estão corretos. 
(B) Todos os períodos estão corretos. 
(C) Somente o período I está correto. 
(D) Somente os períodos I e III estão corretos. 

(E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
02 -Complete os períodos abaixo de acordo com a 

regência 
nominal correta. 
I. Ela possui ânsia _____ progredir. 
II. Prestem atenção _____ recomendações. 
III. Os alunos não têm acesso _____ notas. 
IV. Os heróis demonstram amor ______ Pátria. 
(A) I - de, II - às, III - as, IV - à 

(B) I - por, II - às, III - às, IV- à 
(C) I - por, II - às, III - às, IV - pela 
(D) I - em, II - as, III - às, IV - para com 
(E) I - em, II - nas, III - das, IV – à 
 
03 -“Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de 

meu vinho.”Se transpuséssemos o trecho acima 
para a 3ª pessoa do singular, os verbos seriam con-
jugados da seguinte forma: 
(A) Entre / coma / beba 
(B) Entrai / comei / bebei 
(C) Entra / coma / beba 
(D) Entre / come / bebe 

(E) Entrais / comeis / bebeis 
 
04 - Assinale a alternativa que apresenta ERRO 
quanto à concordância nominal. 
(A) O morador do apartamento 1003 recebeu bas-
tantes reclamações. 
(B) É necessário tolerância com os vizinhos. 

(C) Os moradores do condomínio devem estar alerta 
sao regulamento. 

(D) O vizinho fez reclamações bastante pertinentes. 
(E) A reclamação verbal do vizinho foi necessária. 
 
05 -“Já foi um lugar comum imaginar que a civiliza-

ção europeia constituía progresso, melho-
ria,desenvolvimento,  avanço. O ponto máximo até 
então atingido pela humanidade.” Sobre aspectos da 
pontuação desse trecho, é correto afirmar que: 
(A) o ponto final colocado após o termo “avanço” é 
obrigatório. 
(B) o ponto final após o termo “avanço” confere 

ênfase ao segmento que se lhe segue. 
(C) as vírgulas após os termos “progres-
so”,“melhoria” e “desenvolvimento” são facultativas. 
(D) as vírgulas colocadas no trecho funcionam para 
separar segmentos explicativos. 

(E) as vírgulas colocadas no trecho e o ponto final 
após o termo “avanço” representam pausas idênti-
cas. 

 
06 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destaca-
do foi 
usado de forma incorreta: 
(A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

(B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles es-
tão indo. 
(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
(D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 

(E) Não estacione naquele local, senão você será 
multado. 
 

07 - Indique a figura de linguagem existente na 
frase “Eu,que antes vivera de palavras de caridade 
ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 
(A) anacoluto 
(B) antonomásia 
(C) sinestesia 

(D) gradação 
(E) hipérbole 
 
08 - A regência verbal está incorreta em: 
(A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
(B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 

(C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 
ajude. 
(D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
(E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
 
09 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

(A) Pedra que rola não cria limo. 
(B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
(C) Parece que a situação melhorou. 
(D) Não sou quem você pensa. 
(E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
 
10 -A alternativa em que o adjetivo negritado mos-

tra uma opinião do autor do texto é: 
(A) “notas baixas”. 

(B) “numerosos casos”. 
(C) “prêmios escolares”. 
(D) “gloriosa existência”. 
(E) “aspecto sociológico”. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Sobre a educação brasileira, marque, entre as 
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de 
seleção unificada do Ministério da Educação. 
(A) Enade 
(B) Enem 

(C) Prouni 
(D) Sisu 
(E) Fies 
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12– O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
(A) 14 de novembro 
(B) 12 de setembro 

(C) 16 de novembro 
(D) 14 de outubro 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
13 –Os municípios que fazem limite com a cidade e 
Serra Azul são: 

(A)Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 
(B) São Simão, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 

(C) São Simão, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança 
e Cajuru 
(D) São Simão, Cravinhos, Serrana e Cajuru 

(E) São Simão, Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da 
Esperança e Cajuru 
 
14 - A zona rural de um município também é conhe-
cida como:  
(I)meio rural;  
(II)campo;  

(III)sítio;  
(IV)centro de urbanização;  
(V)chácara.  
 

Está incorreto o item:  
(A)I  

(B)II  
(C)III  
(D)IV  
(E)V  
 
15 - O gasoduto se caracteriza por: 
(A)transportar álcool; 

(B)transportar pessoas; 
(C)transportar cargas; 
(D)transportar gás natural; 
(E)transportar sal. 
 
16 - A primeira presidente mulher eleita no Brasil 
foi: 

(A)Luiza Alzira Soriano; 
(B)Luiza Erundina; 

(C)Roseana Sarney; 
(D)Rosinha Garotinho; 
(E)Dilma Rousseff 
 

17 - É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez 
mais um país de economia forte, principalmente, 
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar 
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a 
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO: 
(A) Reino Unido 
(B) Rússia 

(C) Canadá 
(D) Itália 
(E) França 
 

18 -É sabido que no sistema governamental do Bra-
sil, há quatro espécies de Administração Pública. 
Sobre esta ótica, considere os itens abaixo e marque 
a alternativa correta. 

I. Administração Pública Federal – representada pela 
União, tem por finalidade o dever de administrar os 
interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – repre-
sentada pelo Distrito Federal, tem por finalidade 
atender aos interesses da população ali residente, e 

de ser responsável pelo recebimento de representa-
ções diplomáticas ao Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove todas 
as iniciativas para satisfazer os interesses da popu-

lação de seu limite territorial geográfico como esta-
do –membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos 

interesses da população local dentro dos imites ter-
ritoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
(A) I, apenas; 
(B) I e II, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas; 

(E) I, II, III e IV. 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva,de 20 anos 
de idade, escreveu seu nome na história de Vargi-
nha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A 

data 31 de março de 2012registrou o fato histórico”. 
Qual a modalidade do esportista citado no texto: 
(A) Salto Triplo; 
(B) Natação; 
(C) Arremesso de Dardo; 
(D) Salto em distância. 
(E) Volei 

 
20 - As funções de ministros da União, de secretá-
rios de Estado e secretários Municipais são cargos 
de confiança, respectivamente: do presidente da 
República; dos governadores dos Estados e dos pre-
feitos dos Municípios. 
Assinale a alternativa que indica o poder do qual 

fazem parte esses cargos. 
(A) legislativo. 

(B) executivo. 
(C) moderador. 
(D) judiciário. 
(E) exaltador. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - Homem de 73 anos apresentando tremor, mar-
cha lenta, inclinação anterior do tronco e movimen-
tação em bloco pode apresentar uma marcha carac-
terizada como: 
(A) neuropática 

(B) ataxica 
(C) espastica 
(D) parkinsoniana 
(E) anserina 
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22 -É conduta do fisioterapeuta em pacientes que 
sofreram Acidente Vascular Cerebral e estão na fase 
aguda: 
(A) Avaliação da incapacidade residual. 

(B) Revisão regular do estado do paciente. 
(C) Avaliação referente ao nível de consciência. 
(D) Monitorização das estratégias de auto tratamen-
to. 
(E) Modificações no ambiente em que o paciente 
vive. 

 
23 - Conforme o código de ética profissional da fisi-
oterapia e terapia ocupacional, aprovado pela reso-
lução COFFITO-10 de 3 de julho de 1978, é proibido 

ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional nas 
respectivas áreas de atuação atender a cliente que 
saiba estar em tratamento com colega ressalvada a 

seguinte hipótese: 
(A) Se achar necessário. 
(B) Se for capaz de atendê-lo. 
(C) Em local diferente ao tratamento atual. 
(D) Se alguém sobre sua coordenação o permitir. 
(E) No próprio consultório, quando procurado espon-
taneamente pelo cliente. 

 
24 -O fisioterapeuta tem um papel importante a 
desempenhar na avaliação dos pacientes que estão 
sendo preparados para a cirurgia e que correm risco 
de desenvolver complicações que podem ser evita-
dos pelo fisioterapeuta. A história clínica de todos os 

pacientes deve ser verificada para identificar a exis-
tência de alguns problemas que podem predispor o 
paciente às complicações pós-cirúrgicas. As compli-
cações pós cirúrgicas mais comuns incluem: 
(A) Trombose venosa profunda e hemorragias. 
(B) Colporrafia e úlceras de decúbito. 
(C) Úlceras de decúbito e apoplexia. 

(D) Atelectasia e bradipneumonia. 
(E) Broncopneumonia e psoríase. 
 
25 -O nervo craniano responsável pelo movimento 
da língua é o: 
(A) vestibulococlear 
(B) hipoglosso 

(C) abducente 
(D) acessório 

(E) troclear 
 
26 - NÃO é uma intervenção fisioterapêutica muito 
utilizada em pacientes em recuperação do AVC: 

(A) exercícios de Frenkel 
(B) movimentos contra resistência 
(C) atividade de alcance em ortostatismo 
(D) terapia de restrição e indução ao movimento 
(E) treinamento de marcha com sustentação parcial 
do peso Corporal 
 

27 -As correções de desvios laterais da coluna ver-
tebral e os exercícios para a cadeia reta posterior 
devem ser discutidos em conjunto. As indicações 
para a utilização das correções de desvios laterais 
são: 

(A) restrição anterior e posterior na mobilidade da 
coluna e redução da dor com o reposicionamento da 
pelve 
(B) presença do ângulo de ante versão do quadril 

diminuído e rotação externa dos quadris aumentada 
(C) aumento dos ângulos de Fergunson e dos ângu-
los cérvico diafisáriodos quadris 
(D) sinal do cinema positivo e déficit na mobilidade 
ativa e passiva escapular 
(E) alteração do ângulo “Q” e dor no trajeto do túnel 

do Tarso 
 
28 -Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 
recursos fisioterapêuticos, os equipamentos que 

geram calor profundo são: 
(A)Infravermelho, microondas e ondas curtas. 
(B)Ultra- som ondas curtas microondas e infraver-

melho. 
(C)Ultra –som e microondas. 
(D) Parafina, infravermelho e ultravioleta. 
(E) Ultravioleta, ultra –som e ondas curtas. 
 
29 -Um dos focos principais de atuação do fisiotera-
peuta na atenção domiciliar no que se refere ao 

idoso independente, porém vulnerável, é. 
(A) A prevenção da imobilidade e suas consequên-
cias. 
(D) O treino de marcha, equilíbrio, força e resistên-
ciamuscular. 
(E) A adequação ambiental, favorecendo a prestação 

deajuda. 
 
30 - O estiramento muscular por movimento passivo 
ou ativo do membro, ou por percussão do tendão, 
evoca contrações reflexas. Estes reflexos podem 
ser: 
(A) Cutâneos ou sensitivo; 

(B) Fásicos ou tônicos; 
(C) Propriocepivo ou articular; 
(D) Muscular ou cutâneo; 
(E) Sensitivo ou articular. 
31 - Seu diagnóstico geralmente é feito quando 
ocorre uma fratura sem trauma, na presença de 
pouca massa óssea, mais tipicamente na coluna, no 

fêmur e ou na ulna ou rádio distal: 
(A) Tendinite; 

(B) Osteófito; 
(C) Esclerodermia; 
(D) Osteoporose; 
(E) Epicondilite. 

 
32-Técnica massoterapêutica onde ocorre uma per-
cussão no tecido com uso de “pancadas”repetitivas 
usando ambas as mãos. Ela érítmica, delicada e 
rápida: 
(A) Fricção; 
(B) Pincking-up; 

(C) Conjuntiva; 
(D) Tapotamento; 
(E) Deslizamento. 
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33 -Considerando a intervenção da Fisioterapia em 
amputados, analise as proposições abaixo. 
1) O edema do coto é evitado com o posicionamento 
em elevação, ainda na mesa operatória. 

2) Deve-se manter o coto enfaixado com atadura 
selásticas, pois isso favorece uma rápida 
cicatrização e a possibilidade de colocação mais 
precoce da prótese. 
3) O paciente amputado de 1/3 médio de perna 
deve estar deitado sobre colchão duro e fir-

me,usando travesseiros sob o coto, no cavo poplí-
teo. 
4) A movimentação do paciente deve ser iniciada 
24horas após a amputação, com a finalidade de 

ativar a circulação geral e impedir o descondiciona-
mento. 
Estão corretas, apenas: 

(A) 1, 2 e 4. 
(B) 2 e 3. 
(C) 2 e 4. 
(D) 1 e 3. 
(E) 3 e 4. 
 
34 -A crioterapia é um recurso fisioterapêutico usa-

do em várias patologias, sendo a hiperemia transitó-
ria e a vaso constricção alguns dos efeitos fisiológi-
cos observados. Esse recurso está contra indicado 
na: 
(A) doença de Dupuytren. 
(B) tendinite de Aquiles. 

(C) doença de D’Quervain. 
(D) peritendinite calcária. 
(E) doença de Raynaud. 
 
35 - Assinale a opção correta: 
I. A fisioterapia respiratória pode definir-se como 
uma especialidade da fisioterapia que utiliza estra-

tégias, meiose técnicas de avaliação e tratamento 
que buscam a otimização do transporte de oxigênio, 
contribuindo assim para prevenir, reverter ou mini-
mizar disfunções ventilatórias, promovendo a máxi-
ma funcionalidade e qualidade de vida dos pacien-
tes. 
II. As técnicas fisioterapêuticas têm o objetivo de 

auxiliar na manutenção das funções vitais, reduzin-
do assim o número de complicações e o tempo de 

ocupação do leito. Essas técnicas podem ser fre-
quentemente utilizadas em pacientes adultos na 
unidade de terapia intensiva e se dividem em respi-
ratórias e motoras. 

III. A fisioterapia respiratória em terapia intensiva 
envolve um grande número de técnicas que podem 
ser associadas às modalidades de ventilação mecâ-
nica. Dentre as principais estão: manobras de higie-
ne brônquica e reexpansão pulmonar. 
IV. São exemplos de técnicas de reexpansão pulmo-
nar:exercícios respiratórios; padrão ventilatório dia-

fragmático;padrão ventilatório em tem-
pos;compressão/descompressão e fortalecimento 
muscular. 
(A) Apenas I está correta; 
(B) Apenas II e III estão corretas; 

(C) Apenas III está correta; 
(D) Apenas IV está correta; 
(E) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
 

36 - Sobre a articulação do joelho é correto afirmar: 
(A) O mecanismo de lesão do ligamento cruzado 
anterior se dá por leve extensão, rotação externa da 
extremidade inferior com o corpo, lesão por acelera-
ção, força posterior da tíbia com joelho a 60° e for-
ças em valgo; 

(B) A principal função do ligamento cruzado anterior 
é resistir à translação ou ao deslocamento anterior 
da tíbia 
sobre o fêmur e como função secundária colaborar 

para resistir ao excesso de rotação medial da tíbia, 
bem como servir para avaliar as forças em valgo e 
em varo sobre o joelho; 

(C) A rotação axial da tíbia em relação ao fêmur é 
um elemento importante para o movimento do joe-
lho.Durante o mecanismo de “encaixe em parafu-
so”,realizado pelo joelho, a tíbia roda internamente 
à medida que o joelho se estende; 
(D) O ligamento colateral medial atua como estabili-
zador estático primário contra o estresse em varo; 

(E) O menisco lateral tem incidência mais elevada 
de lesões 
que o medial, o que pode ser atribuído aos ligamen-
tos coronários, que inserem o menisco periferica-
mente à tíbia e também ao ligamento capsular. 
 

37 - A articulação do punho compreende a parte 
distal do rádio e da ulna, os oito ossos carpais e as 
bases decinco metacarpais. Observando a posição 
anatômica, e, de lateral para medial, a fileira distal 
carpal contém os seguintes ossos: 
(A) trapézio, trapezoide, hamato e capitato. 
(B) escafoide, seminular, piramidal e pisiforme. 

(C) pisiforme, piramidal, seminular e escafoide. 
(D) capitato, hamato, trapezoide e trapézio. 
(E) trapézio, trapezoide, capitato e hamato. 
 
38 - O teste que avalia a instabilidade do ligamento 
cruzado anterior e é realizado com o joelho em30 
graus de flexão é o: 

(A) Mc Connell. 
(B) Lachman. 

(C) Mc Murray. 
(D) Clarke. 
(E) Larson. 
 

39 - Os testes e as mensurações que os fisiotera-
peutas realizam em crianças devem ser confiáveis e 
válidos.O teste ou a mensuração deve apresentar 
sensibilidade para detectar disfunções e especifici-
dade para determinar normalidade. Um resultado no 
qual, a performance da criança é comparada com a 
idade média em que 50% das crianças teriam alcan-

çado aquelas habilidades e é de fácil compreensão 
para a família e cuidadores é o: 
(A) Resultado padrão; 
(B) Coeficiente de desenvolvimento; 
(C) Critério referenciado; 
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(D) Resultado idade-equivalente; 
(E) Diagnóstico 
 
40 - Método de eletroestimulação usada quando se 

necessita de ajuda para o trabalho muscular, quan-
do o músculo já tem um nível de força, mas necessi-
ta um suplemento para realizar exercícios ativos 
como readaptação à atividade esportiva: 

(A) Estática; 
(B) Dinâmica; 
(C) Intermitente; 
(D) Coadjuvante; 

(E) Funcional 
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REALIZAÇÃO: 
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