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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
EDITAL Nº 01/2015 

DATA: 22/11/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. 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. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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O resto é silêncio 
 
1º  Há um tom de verde, que encontramos às vezes 
nos céus de certos quadros – um verde aguado, duma 
pureza de cristal, transparente e frio como um lago 
nórdico –, um verde tão remoto, sereno, perfeito, que 
parece nada ter de comum com as coisas terrenas. 
Paramos, contemplamos ____ tela, atribuímos a cor 
impossível ____ fantasia do artista e passamos adiante. 
2º  Entretanto havia na realidade um verde 
exatamente assim no horizonte daquele anoitecer de 
Sexta-feira de Paixão. O dia fora morno e sem vento. O 
outono andava a dar novas tintas ____ cidade. As 
folhas das trepadeiras que cobriam ____ paredes de 
algumas vivendas dos Moinhos de Vento, faziam-se 
dum vermelho de ferrugem. Os plátanos do Parque 
começavam a perder as primeiras folhas. A luz do sol 
tinha a cor e a doçura do mel. Os horizontes fugiam. 
Por toda a parte as paineiras estavam rebentando em 
flores. Os contornos das coisas amaciavam-se à 
claridade de abril. Andava no ar uma calma 
adormentadora. A paisagem como que ia adquirindo 
aos poucos uma certa maturidade, e as criaturas 
humanas pareciam finalmente em paz com o céu e a 
terra. Havia entre elas e a natureza um acordo 
espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação 
mútua e sem reservas. 
 

VERÍSSIMO, Érico. O resto é silêncio. São Paulo: 
Globo, 1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – a – às. 
b) a – à – à – as. 
c) à – a – à – as. 
d) a – à – a – às. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto, marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) “Impossível” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “el”. 
( ) “Atribuímos” é acentuada por ser o “i” 
tônico de hiato. 
( ) “Espontâneo” é acentuado por ser uma 
proparoxítona. 
( ) Os vocábulos “nórdico” e “mútuo” 
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Assinale a afirmativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo: 
a) F – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes ao plural das 
palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
incorreta: 
a) O plural do substantivo “cristal” no diminutivo é 
“cristaizinhos”. 
b) “Sexta-feira” pluraliza-se os dois elementos “Sextas-
feiras”. 
c) “Mel” pluraliza-se de duas formas “méis” e “meles”. 
d) “Acordo” quando pluralizado sofre o fenômeno da 
metafonia. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o valor semântico 
dos elementos coesivos destacados no texto está 
indicado de forma incorreta: 
a) como – comparação. 
b) entretanto – oposição. 
c) assim – explicação. 
d) sem – ausência. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O tema do primeiro parágrafo é a tentativa de 
descrever um determinado tom de verde que só 
existiria em telas. 
II - O autor narra que o tom de verde, fruto da 
imaginação do artista, existiu no anoitecer daquela 
Sexta-feira da Paixão. 
III - O autor no segundo parágrafo destaca o 
trabalho realizado com as cores e luminosidade que 
nos remete ao típico outono de regiões temperadas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
06 - Num grupo de 150 pessoas, sabe-se que 60 são 
crianças e 90 são adultos. Sabe-se ainda que nesse 
grupo, 70 pessoas gostam de cinema, que 55 gostam 
de teatro, e que 20 pessoas gostam de cinema e 
teatro. Entre as crianças, sabe-se que 25 gostam de 
cinema, 15 gostam de teatro, e que 10 crianças 
gostam de cinema e teatro. Dessa forma, é correto 
afirmar que a quantidade de adultos desse grupo 
que não gostam de cinema nem de teatro é igual a: 
a) 15. 
b) 13. 
c) 10. 
d) 5. 
 
07 - Sabe-se que o apótema da base de uma 
pirâmide hexagonal regular mede 6 cm. Sabe-se 
ainda que a altura dessa pirâmide mede  cm. O 



3 

equivalente a 1/4 do volume dessa pirâmide é igual 
a: 
a) 60 cm3. 
b) 90 cm3. 
c) 240 cm3. 
d) 360 cm3. 
 
08 - Uma obra é realizada em 40 dias, por 10 
pedreiros, trabalhando 10 horas por dia. 
Considerando-se o mesmo ritmo individual de 
trabalho, se fossem 15 pedreiros, trabalhando 8 
horas por dia, essa mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 24 dias. 
b) 30 dias, aproximadamente. 
c) 48 dias. 
d) 75 dias. 
 
09 - Considere um triângulo retângulo com catetos 
“a” e “b” e hipotenusa “c”. Sabe-se que o cateto “a” 
mede 9 cm e que o cateto “b” mede 80% da medida 
da hipotenusa. Sabe-se também que a área desse 
triângulo mede 54 cm2. Dessa forma, é correto 
afirmar que o cateto “b” mede: 
a) 12 cm. 
b) 13 cm. 
c) 14 cm. 
d) 15 cm. 
 
10 - Marcos recebeu seu salário e foi direto ao 
mercado fazer compras, onde gastou o equivalente a 
1/3 de 3/8 do seu salário. Sabe-se que após as 
compras no mercado, ainda restou do salário de 
Marcos, a quantia de R$ 1.680,00. O valor gasto por 
Marcos nessa compra no mercado é igual a: 
a) R$ 840,00. 
b) R$ 270,00. 
c) R$ 240,00. 
d) R$ 210,00. 
 
11 - Das cidades abaixo listadas, qual delas está mais 
distante de Paiçandu? 
a) Campo Mourão. 
b) Cianorte. 
c) Curitiba. 
d) Foz do Iguaçu. 
 
12 - De acordo com dados informados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, nos nove primeiros meses de 2.015 as 
cooperativas brasileiras exportaram produtos no 
valor de 41,13 bilhões de dólares. Deste total, 
percentualmente qual foi a participação das 
cooperativas de nosso Estado? 
a) 46%. 

b) 36%. 
c) 26%. 
d) 16%. 
 
13 - De acordo com o IBGE, a população estimada 
de Paiçandu atualmente é de: 
a) Aproximadamente 250 habitantes. 
b) Mais de 40.000 habitantes. 
c) Menos de 38.000 habitantes. 
d) Pouco mais de 39.000 habitantes. 
 
14 - São cidades banhadas pelo Rio Doce e que estão 
sofrendo os reflexos do rompimento de uma 
barragem de rejeitos em Mariana/MG no início 
deste mês, EXCETO: 
a) Barra Mansa/RJ. 
b) Baixo Guandu/ES. 
c) Colatina/ES. 
d) Governador Valadares/MG. 
 
15 - A ordem das ações abaixo para que formem a 
sequência correta de um ciclo respiratório típico é:  
1 - Contração do diafragma. 
2 - Contração dos músculos intercostais para 
prevenir a distorção da caixa torácica. 
3 - Contração dos músculos das vias aéreas 
superiores. 
4 - Expiração. 
5 - Relaxamento dos músculos inspiratórios. 
a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 1, 2, 3, 5 e 4. 
c) 1, 3, 2, 4 e 5. 
d) 3, 2, 1, 5 e 4. 
 
16 - Trata-se de uma contraindicação para a 
realização de Reabilitação Pulmonar:  
a) Dispneia durante o exercício. 
b) Hipercapnia. 
c) Necessidade de intervenção cirúrgica pulmonar. 
d) Disfunção hepática. 
 
17 - Sobre Artrite Reumatoide, assinale a alternativa 
correta: 
a) O acometimento de três ou mais articulações é 
essencial para o seu diagnóstico. 
b) A artrite reumatoide deve ser designada por clássica, 
definida ou provável. 
c) O quadril é uma das articulações mais comumente 
envolvidas na Artrite Reumatoide. 
d) A tosse pode estar comprometida em pacientes com 
Artrite Reumatoide, por isso deve ser examinada. 
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18 - Consideram-se de risco moderado para a 
participação em um programa de Reabilitação 

Cardíaca, os pacientes que apresentam: 
a) Disfunção ventricular esquerda em repouso. 
b) Isquemia ou taquicardia não sustentada no teste 
ergométrico. 
c) Queda da pressão arterial sistólica durante o 
exercício. 
d) Incapacidade de auto avaliação de esforço. 
 
19 - Em relação a mobilização de articulações 

periféricas, considere: 
I - A regra côncava-convexa considera os 
movimentos de rolamento e deslizamento entre as 
superfícies articulares. 
II - O rolamento é sempre na mesma direção que o 
movimento ósseo angular, sendo a superfície 
convexa ou côncava. 
III - O deslizamento puro não ocorre nas 
articulações, já que as superfícies não são 
completamente congruentes. 
IV - Se a superfície do osso que se move é convexa, o 
deslizamento é na mesma direção do movimento 
angular do osso. 
V - Se a superfície do osso que se move é côncava, o 
deslizamento é na direção oposta ao movimento 
angular do osso. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, III e V. 
b) Apenas as afirmativas II, IV e V. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
 
20 - Considerando o Protocolo de 3 Fases 

Progressivas para o tratamento fisioterápico das 
fraturas proximais do úmero, julgue as alternativas 
abaixo: 
( ) O tempo adequado para o início das fases 
está relacionado ao tipo de cirurgia realizado e é 
usualmente maior nas reduções fechadas que nas 
reduções abertas e fixação interna. 
( ) Na fase I, exercícios isométricos são 
contraindicados. 
( ) Os exercícios pendulares devem ser 
iniciados na fase II. 
( ) Na fase III, o fortalecimento funcional deve 
ser enfatizado. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
a) V, V, V, V. 
b) V, F, F, V. 
c) V, V, F, F. 
d) F, F, V, V. 
 

21 - São contraindicadas para a realização da 
avaliação da força da musculatura respiratória 
todas as condições abaixo, exceto: 
a) Aneurisma de aorta. 
b) Pneumotórax. 
c) Hérnia abdominal. 
d) Desnutrição. 
 
22 - Em relação às Técnicas Desobstrutivas utilizadas 

em pediatria, marque a alternativa correta:  
a) A Desobstrução Rinofaríngea Retrógada é uma 
técnica de expiração forçada destinada à desobstrução 
de vias nasofaríngeas. 
b) A Desobstrução Rinofaríngea Retrógada não pode 
ser associada à instilação de soro. 
c) O Aumento de Fluxo Expiratório tem como objetivo 
terapêutico mobilizar e eliminar as secreções das vias 
aéreas distais. 
d) A Expiração Lenta e Prolongada é indicada para 
lactantes, mas pode ser aplicada em crianças até 10 
anos. 
 
23 - Após um Acidente Vascular Encefálico, a 
recuperação na hemiplegia pode ser observada por 
estágios. Associe corretamente as colunas abaixo: 
 
1ª COLUNA 
Estágio I. 
Estágio II. 
Estágio III. 
Estágio IV. 
Estágio V. 
Estágio VI. 
 
2ª COLUNA 
A - A espasticidade começa a se desenvolver, 
movimento voluntário mínimo. 
B - Flacidez, nenhum movimento dos membros 
acometidos. 
C - Ausência da espasticidade, a coordenação se 
aproxima do normal. 
D - A espasticidade começa a declinar, movimentos 
sem sinergismo.  
E - A espasticidade aumenta e pode se tornar grave. 
F - Realização de combinações mais difíceis de 
movimento.  
 
Assinale a alternativa correta: 
a) I B, II A, III E, IV D, V F, VI C. 
b) I A, II B, III E, IV C, V F, VI D. 
c) I C, II B, III A, IV E, V D, VI F. 
d) I B, II C, III F, IV A, V E, VI D. 
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24 - Com relação a avaliação clínica do sistema 
respiratório, marque a opção correta: 
a) Tosse – é uma expiração explosiva acompanhada por 
um ruído característico, cujo o objetivo é a limpeza das 
VAS e faringe. 
b) Hemoptise – qualquer sangramento proveniente do 
trato respiratório inferior. Pode configurar – se como 
rajas de sangue no escarro, como através de 
sangramento maciço. 
c) Cianose – coloração amarelada da pele, atribuída a 
um aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio. 
d) Dispneia – sensação de respiração tranquila. O ato de 
respirar passa a ser percebido como um esforço 
agradável. 
 
25 - Marque a alternativa correta: 
a) Os exercícios em cadeia cinética fechada no membro 
inferior aumentam as forças de cisalhamento, reduzindo 
a translação tibial anterior e aumentando as forças de 
compressão o que aumenta a estabilidade ao redor da 
articulação.  
b) Os exercícios em cadeia cinética fechada são mais 
utilizados na reabilitação de MMSS, mas também 
podem ser incorporados na reabilitação de MMII.  
c) A propiocepção é definida como informações neurais 
cumulativas para o sistema nervoso central a partir de 
terminações nervosas especializadas, denominadas 
mecanorreceptores. 
d) O conjunto de movimentos acessórios é também 
denominado osteocinemática articular, que inclui girar, 
rolar e deslizar. 
 
26 - Paciente do sexo masculino, 67 anos, sofreu 
queda da própria altura com consequente fratura de 
colo de fêmur. Foi submetido a colocação de prótese 
cimentada do quadril. Como tratamento inicial 
pode-se indicar: 
a) mobilização imediata articular, sem restrição de 
movimento, apenas dor. 
b) mobilização imediata articular com restrição de 
movimento apenas em adução. 
c) mobilização imediata articular sem restrição, com 
apoio do membro operado. 
d) mobilização imediata articular com restrição na 
adução, rotação e flexão. 
 
27 - Sobre os distúrbios da marcha, marque a 
alternativa incorreta: 
a) Na marcha do hemiparético, ocorre dificuldade em 
fletir o quadril e joelho e dorsofletir o tornozelo. A 
perna parética balança para fora no quadril, para evitar 
o arrastar o pé no chão. 
b) A marcha na paraparesia, as pernas em geral são 
mantidas estendidas ou levemente fletidas nos quadris e 

joelhos, e com freqüência são aduzidas nos quadris. Se 
a espasticidade for maior, ocorre marcha em tesoura. 
c) A marcha na doença cerebelar, os pés ficam imóveis 
e rígidos, com escassez de movimentos automáticos dos 
membros, braços imóveis ao lado do corpo, passos 
curtos de forma que os pés não deixam o solo. A 
locomoção a frente pode levar passos sucessivamente 
mais rápidos – festinação. 
d) A marcha na ataxia sensitiva, os pacientes andam 
com as pernas muito afastadas, e ao dar um passo, 
erguem as pernas mais alto que o normal nos quadris e 
lançam-nas abruptamente para dentro e para fora. 
 
28 - Em relação a HAS e a atividade física todas as 
afirmativas são corretas, exceto: 
a) O exercício físico além de diminuir a pressão 
arterial, reduz consideravelmente o risco de doença 
arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e 
mortalidade em geral. 
b) Recomenda – se frequência de duas vezes por 
semana, intensidade leve e sessões de no máximo 30 
minutos. 
c) Exercícios de resistência muscular localizada podem 
ser realizados com sobrecarga que não ultrapasse 50% 
da contração voluntária máxima. 
d) O programa de exercícios deve contar com 
atividades aeróbicas dinâmicas, tais como caminhadas 
rápidas, corridas leves, natação e ciclismo. 
 
29 - Com relação à atividade reflexa na criança com 
Paralisia Cerebral, marque V para afirmativa(s) 
verdadeira(s) e F para afirmativa(s) falsa(s), e 
escolha a opção correspondente: 
( ) O Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é 
elicitado virando a cabeça para um dos lados, 
produzindo um padrão extensor no lado para o qual 
a face está virada (membros faciais) e um padrão 
flexor no lado oposto (membros ocipitais). 
( ) A resposta tônica cervical assimétrica pode 
auxiliar a criança a levar os dedos à boca. 
( ) O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é 
elicitado com o movimento de extensão cervical, 
produzindo um aumento do tônus extensor nos 
membros superiores e do tônus flexor nos membros 
inferiores. 
( ) O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é 
elicitado com o movimento de flexão cervical, 
produzindo um aumento do tônus flexor nos 
membros superiores e do tônus extensor nos 
membros inferiores. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
a) V, F, V, F. 
b) V, F, V, V. 
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c) F, V, F, V. 
d) F, V, V, F. 
 
30 - É complicação comum na fratura do colo 
femural: 
a) Necrose avascular. 
b) Seudo-artrose. 
c) Osteoartrose. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




