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CONCURSO PÚBLICO 002/2015 - EDITAL Nº 001/2015  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA   

DATA: 27/12/2015 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(QUARENTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1) Assinale a alternativa que apresenta a palavra “que” na função gramatical de pronome 

relativo. 

a) Ela disse que não aceita as ofertas; 

b) Marcia disse que não poderá vir e que mandará o livro pela enteada; 

c) O rapaz que entregou o convite é irmão da Janete; 

d) João decidiu que as meninas irão partir amanhã. 

 

2) Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras acentuadas segundo as regras de 

acentuação das palavras paroxítonas. 

a) Faróis, lençóis, fórceps; 

b) Bônus, bíceps, carretéis; 

c) Ingênuo, prêmio, bênção; 

d) Fórceps, órfã, bênção. 

 

3) A alternativa que apresenta todas as palavras flexionadas no plural de forma correta é. 

a) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

b) Caráter= caracteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

c) Caráter= caráters, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fóssil; 

d) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fósseis. 

 

4) Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

Marta foi se encontrar com Carlos na ________ de artigos masculinos da loja de 

departamento, e depois assistiram a ____________de cinema. 

a) Seção, sessão. 

b) Cessão, sessão. 

c) Sessão, seção. 

d) Sessão, cessão. 

5) No breve diálogo entre colegas do curso de Letras. 

- A faculdade comprará Patativa do Assaré? 

- Está no provão. 

Qual é a informação implícita contida na conversa? 

 

a) A compra de uma ou mais obras do cordelista Patativa do Assaré. 

b) Há provão instituído na faculdade. 

c) O livro de Assaré será comprado, pois consta na bibliografia do provão. 

d) A faculdade compra livros. 
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6) Analisando a fala da personagem no primeiro quadrinho, e observando a continuidade da 

conversa entre eles, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) A expressão “a menos que” tem sentido oposto de “se”. 

b) A menina sabe o significado dos termos “a menos que” e “se”. 

c) A fala final deixa implícita a possibilidade de casamento entre ambos. 

d) O termo “esperança”, no último quadrinho, torna o texto incoerente, porque não tem ligação com o 

restante da história. 

 

7) Marque a alternativa que apresenta apenas palavras dissílabas. 

a) queixa, foice, caixa; 

b) lagoa, saúde, sábia; 

c) viúva, meu, juízo; 

d) doutor, crânio, possui. 

 

8) Analise os anúncios abaixo e identifique a alternativa correta. 

 

       

a) A duas frases apresentam erro de concordância verbal. 

b) Apenas a primeira frase está correta, pois o verbo contratar concorda com o sujeito arrumadeiras. 

c) O primeiro anúncio não apresenta coerência na concordância verbal, enquanto que o segundo está 

gramaticalmente correto. 

d) Os dois anúncios estão dentro do que é recomendado pelo uso da linguagem padrão. 

9) Assinale a alternativa correta quanto a regência verbal. 

I. Preferia brincar à trabalhar. 

II. Marcela namorou com todos os meninos de sua sala. 

III. Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos. 

IV. Informei-o do acontecido durante a reunião. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV está correta. 

PRECISAM-SE DE FAXINEIRAS CONTRATAM-SE ARRUMADEIRAS 
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10) Marque a alternativa em que o uso da vírgula tem a função de isolar o aposto. 

a) O amante temia a ira do marido, e a mulher tratava os dois muito bem. 

b) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os adolescentes 

que não merecem os adultos de sua época. 

c) “Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a 

cadeia.” ( Luis Fernando Verissímo) 

d) Curitiba, capital do Paraná, é uma cidade que tem belas mulheres. 

 

11) Sobre o relevo paranaense, assinale a alternativa correta. 

a) O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, que são planície litorânea, serra do mar, primeiro 

planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e terceiro planalto ou 

planalto de Guarapuava. 

b) O relevo paranaense é dividido em quatro regiões que são, serra do mar, primeiro planalto ou 

planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Guarapuava e terceiro planalto ou planalto de 

Cascavel. 

c) O Paraná possui um relevo recortado em três partes, planície litorânea que engloba a serra do mar, 

planalto de Curitiba e planalto de Guarapuava. 

d) O relevo paranaense é composto pelo planalto de Cascavel, pelo planalto de Guarapuava, pelo 

planalto de Curitiba e pela planície litorânea. 

 

12) São as cidades mais populosas do Paraná, respectivamente: 

a) Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. 

b) Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. 

c) Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. 

d) Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. 

 

13) Sobre a divisão político administrativa do Paraná responda a alternativa correta. 

a) O Paraná possui 315 municípios, sendo 8 litorâneos e 307 interioranos. 

b) O Paraná possui  422 municípios interioranos e 7 litorâneos. 

c) O Paraná possui 12 municípios litorâneos e 255  municípios interioranos. 

d) O Paraná possui  399 municípios, sendo 7 litorâneos e 392 municípios interioranos. 

 

14) A Revolução Federalista ocorrida no final do século XIX,  possui em sua história um 

episódio ocorrido em solo paranaense,  esse acontecimento serviu de base para a criação de 

um filme que recebeu o nome dê? 

a) O Cerco da Lapa. 

b) O Cerco do Paraná. 

c) O Preço da Paz. 

d) A Paz Banhada em Sangue. 

 

15) A região Centro Oeste do Brasil é composta pelos seguintes estados. 

a) Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

b) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. 

c) Tocantins , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. 

d) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. 
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16) A Revolução Farroupilha ocorreu em que estado da federação . 

a) Rio Grande do Norte. 
b) Rio Grande do Sul. 
c) Paraná. 
d) Santa Catarina. 

 

17) A Guerra do Contestado envolveu os seguintes estados da federação. 

a) Paraná e São Paulo. 
b) Paraná e Rio Grande do Sul. 
c) Paraná e Mato Grosso do Sul. 
d) Paraná e Santa Catarina. 

 

18) A principal fonte de energia do Brasil é? 

a) Petróleo. 
b) Energia Hidroelétrica. 
c) Energia Nuclear. 
d) Energia Eólica. 

 

19) Em relação ao Porto de Paranaguá, responda a alternativa correta. 

a) É o principal Porto do país, seguido pelo Porto de Santos e pelo Porto de Itajaí. 
b) É o segundo maior Porto do país, perdendo apenas para o Porto de Santos. 
c) O Porto de Paranaguá é o terceiro maior porto do país, sendo superado apenas pelos portos de 

Santos e Itajaí. 
d) O Porto de Paranaguá é o mais importante da América do Sul. 

 

20) Assinale o rio que não faz parte da Bacia do Rio Paraná. 

a) Rio Ribeira. 
b) Rio Iguaçu. 
c) Rio Ivaí. 
d) Rio Piquiri. 

 

21) Considerando a reabilitação pós-cirurgia de reparo do Manguito Rotador, assinale a 
alternativa correta: 
a) Adução horizontal, extensão e rotação medial podem ser realizadas desde o início. 
b) Uma semana após a cirurgia, o paciente pode iniciar exercícios isométricos submáximos e em nível 

subdoloroso. 
c) Técnicas apropriadas de mobilização da coluna cervical podem ser essenciais para diminuir sua 

rigidez e a atitude de proteção muscular, permitindo movimentos mais livres do complexo do ombro. 
d) Durante o período de 6 a 9 semanas após a cirurgia, a amplitude de movimento (ADM) do paciente 

deve progredir para ADM completa. 
 
22) Em relação à reabilitação após Artroplastia Total de Quadril, podemos afirmar: 
a) A cirurgia realizada pela abordagem ântero-lateral preserva os músculos Glúteo Médio e Mínimo e 

provê marcha normal mais rápida no pós-operatório. 
b) A cirurgia realizada pela abordagem póstero-lateral têm sido associada à maior incidência de 

formação óssea heterotópica, maior perda de sangue e período pós-operatório mais longo. 
c) As sessões de Fisioterapia na fase aguda variam em freqüência de uma a três vezes por dia e de 

cinco a sete dias por semana, dependendo do protocolo adotado. 
d) A abordagem póstero-lateral requer instruções de precaução que proíbem a flexão do quadril além de 

45 graus, adução em qualquer amplitude e rotação externa de quadril. 
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23) Considerando o reparo e a reabilitação do Tendão de Aquiles, NÃO podemos afirmar que: 
a) O tratamento pós-operatório pode ser baseado em imobilização tradicional e mobilização ou 

mobilização precoce. 
b) Na imobilização tradicional, o gesso, geralmente de 6 a 9 semanas, envolve vários graus de extensão 

do tornozelo para proteger o reparo de esforços. 
c) Durante o período de imobilização, é importante que seja elaborado um programa de 

condicionamento para manutenção da força geral e condicionamento cardiovascular. 
d) No programa de mobilização precoce, no período de 2 a 4 semanas após a cirurgia, a ênfase é dada 

em ganhar extensão ativa a partir da posição neutra. 
 
24) As seguintes condições clínicas são contraindicações para a realização de Ventilação Não 
Invasiva (VNI), EXCETO: 
a) Instabilidade hemodinâmica. 
b) Parada respiratória. 
c) Falência de múltiplos órgãos. 
d) Pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas. 
 
25) Sobre o Flutter, assinale a alternativa correta: 
a) É indicado principalmente para pacientes que apresentam instabilidade bronquial e colapso prematuro 

das vias aéreas. 
b) É indicado em condições de acúmulo de secreção em vias aéreas distais. 
c) Não deve ser utilizado por crianças. 
d) É contraindicado para pacientes com Fibrose Cística. 
 
26) Os principais objetivos dos Exercícios Respiratórios são, EXCETO: 
a) Restaurar o padrão respiratório normal. 
b) Controlar a respiração com mínimo esforço. 
c) Participar na mobilização de secreções brônquicas. 
d) Aumentar o trabalho respiratório. 

 
27) Considerando a Hemiplegia no Adulto, associada ao Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), podemos afirmar, EXCETO: 
a) A estimulação do uso do lado afetado não promove reorganização funcional. 
b) A Avaliação de Fugl- Meyer de Desempenho Físico (FMA) e a Escala de Avaliação Motora (EAM) são 

exemplos de instrumentos padronizados para a avaliação de Acidente Vascular Encefálico (AVE). 
c) Desenvolvimento da Estratégia, Feedback e Prática são fatores que podem auxiliar a reaprendizagem 

motora em hemiplégicos. 
d) A Abordagem de Treino compensatório é a pronta retomada da independência funcional mediante o 

uso dos segmentos não comprometidos ou menos afetados para a função. 
 
28) Em relação ao uso de tipoias em pacientes hemiplégicos, assinale a alternativa correta: 
a) São adequadas para o início do treino de transferência e marcha. 
b) Seu uso deve ser maximizado durante a reabilitação. 
c) Aquelas que posicionam o membro superior acometido em flexão são as mais recomendáveis. 
d) A bandagem escapular não pode ser utilizada de forma alternativa às tipoias. 
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29) Em relação às diversas teorias sobre Controle Motor, a alternativa que apresenta a 
sequência correta de definições é: 
1. Teoria do Reflexo 
2. Teoria Hierárquica 
3. Teoria das Hierarquias Flexíveis 
4. Teoria dos Sistemas 
 
(   ) O Controle Motor procede em direção ascendente, partindo dos centros mais altos para os mais        
baixos do Sistema Nervoso Central. 
(   ) Pressupõe um lócus variável de controle denominado modelo distribuído de controle. O Controle 
Motor é resultado da ação cooperativa de vários sistemas que interagem para adaptar-se às exigências de 
uma tarefa específica. 
(    ) O movimento é resultado de uma sequência de estímulo/resposta. 
O Controle Motor não segue uma ordem rígida, podendo ser realizado por diversos níveis do Sistema       
(    ) Nervoso Central, de acordo com a demanda e a complexidade da tarefa. 
 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 2, 4, 1, 3. 
c) 3, 1, 4, 2. 
d) 4, 3, 2, 1. 
 
30) Considerando as diferentes abordagens utilizadas na reabilitação de pacientes 
portadores de distúrbios na função motora, assinale a alternativa correta: 
a) A Abordagem de Correção/Facilitação é a pronta retomada da independência funcional mediante o 

uso dos segmentos não comprometidos ou menos afetados para a função. 
b) A Abordagem de Treinamento Funcional tem como enfoque principal o emprego de exercícios 

terapêuticos e técnicas de facilitação neuromuscular. 
c) A Abordagem de Treino Compensatório tem como princípio central o conceito de que os sistemas em 

interação no Sistema Nervoso Central se organizam em torno de tarefas funcionais e do ambiente em 
que são realizadas. 

d) O desuso aprendido e o desenvolvimento de habilidades fragmentadas são duas críticas associadas à 
Abordagem de Treino Compensatório. 

 
31) Em relação à prescrição de cadeira de rodas para pacientes ortopédicos, assinale a 
alternativa correta: 
a) Para a prescrição da cadeira de rodas, faz-se necessário o exame físico do paciente apenas na 

posição sentada. 
b) O objetivo do exame físico precedente é preservar o alinhamento vertebral, mantendo a curva lombar 

natural sempre que se possa produzi-la. 
c) A superfície de assento mais recomendada é do tipo flexível. 
d) Para uma boa propulsão, o paciente deve conseguir tocar a parte mais alta da roda com a mão, 

mantendo o cotovelo com pelo menos 20 graus de flexão. 
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32) Considerando os princípios de tratamento da criança com Paralisia Cerebral, julgue as 
alternativas abaixo: 

(   )  O tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível. 
(   ) A parte principal do tratamento gira em torno do estímulo do crescimento muscular de         acordo 
com o alongamento ósseo e o crescimento simétrico dos membros. 
(   ) Cada criança deve experimentar uma variedade de posições durante o dia, as posições verticais e 
simétricas são aspectos importantes. 
(  ) Observe o que a criança pode fazer sem ser tocada. As coisas que fazemos instintivamente são 
provavelmente somente as habilidades que desejamos ativamente estimular. 
 

a) V, V, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, F. 
 
33) Em relação à Distrofia Muscular de Duchenne, assinale a alternativa correta: 
a) Apresenta um padrão de herança dominante, ligada ao cromossomo Y, afetando apenas crianças do 

sexo masculino. 
b) Encontra-se um atraso na aquisição da marcha que ocorre por volta dos quinze meses de idade. 
c) Observa-se enfraquecimento distal e assimétrico da musculatura que ocorre de forma gradual e 

descendente. 
d) São sinais clínicos clássicos a Manobra de Gowers e a marcha anserina. 
 
34) Sobre a articulação do joelho, podemos afirmar: 
a) Durante os movimentos da tíbia (cadeia cinética aberta), o platô côncavo desliza em direção oposta 

ao movimento ósseo. 
b) Quando a tíbia está fixa (cadeia cinética fechada), o término da extensão resulta em rotação interna 

da tíbia sobre o fêmur. 
c) O alinhamento normal da patela é definido como um ângulo Q de 20 graus. 
d) O maior efeito da patela na alavanca do quadríceps é durante a extensão do joelho a partir de 60 até 

30 graus.  
 
35) Sobre Esclerose Múltipla (EM), NÃO podemos afirmar: 
a) A tríade de Charcot, característica da doença, é composta por tremor não intencional, fala escandida 

e nistagmo. 
b) Atualmente, aceita-se que a EM é uma doença autoimune, na qual as próprias defesas do corpo 

atacam o Sistema Nervoso Central. 
c) Pacientes com EM demonstram sinais e sintomas de síndrome do neurônio motor superior, 

secundários aos danos nos tratos corticoespinhais ou córtex motor. 
d) A fadiga, definida como sensação de cansaço físico e falta de energia, é uma das queixas mais 

comuns relatadas por pacientes com EM. 
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36) Considerando a reabilitação pré-deambulação, coloque as posições abaixo na ordem em 
que devem ser trabalhadas a fim de promover a realização da marcha: 

(   ) Posição decúbito ventral sobre os cotovelos. 
(   ) Ponte, elevação pélvica. 
(   ) Posição plantígrada modificada. 
(   ) Rolamento. 
(   ) Posição decúbito ventral sobre as mãos. 
(   ) Decúbito dorsal com os joelhos fletidos e pés apoiados. 
(   ) Posição de quatro apoios. 
(   ) Posição semi-ajoelhada. 
(   ) Posição sentada. 
(   ) Posição ajoelhada. 
(   ) Posição em pé. 
 
a) 2, 5, 10, 1, 3, 4, 6, 9, 7, 8, 11.  
b) 3, 5, 11, 1, 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10. 
c) 2, 4, 10, 3, 1, 5, 6, 7, 9, 8, 11. 
d) 4, 2, 9, 3, 5, 1, 6, 8, 7, 11, 10.  
 
37) Considerando a análise da marcha, relacione corretamente as fases com as afirmativas: 
1. Contato do calcanhar 
2. Apoio plantar. 
3. Apoio médio. 
4. Saída do calcanhar. 
5. Saída dos dedos. 
 
a. Ponto em que o corpo passa diretamente sobre o membro de referência. 
b. Ocorre antes do apoio terminal. 
c. Início da fase de apoio, quando o calcanhar toca o solo. 
d. Ponto após a saída do calcanhar, quando apenas os dedos do membro de referência se acham em 
contato com o solo. 
e. Ocorre quando a sola do pé toca o solo, durante a resposta a carga. 
 
a) 1e, 2a, 3c, 4b, 5d. 
b) 1c, 2e, 3a, 4b, 5d.  
c) 1e, 2c, 3d, 4a, 5b. 
d) 1c, 2d, 3e, 4b, 5a. 
 
38) Sobre a doença de Parkinson, podemos afirmar: 
 
a) É a causa mais comum de parkinsonismo, um grupo de distúrbios que produzem anormalidades na 

função dos núcleos da base. 
b) Caracteriza-se principalmente por rigidez, bradicinesia, tremor intencional e instabilidade postural. 
c) A marcha anserina é um achado comum. 
d) A distribuição da rigidez é muito frequentemente simétrica. 
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39) Em relação aos testes específicos utilizados para avaliar o comprometimento da 
coordenação, assinale a alternativa correta: 
 

a) A disdiadococinesia pode ser verificada quando se solicita ao paciente que desenhe um círculo ou um 
oito. 

b) O teste índex-nariz é indicado para a avaliação de rigidez. 
c) A dismetria pode ser avaliada pela aplicação de resistência manual. 
d) Testes cronometrados são utilizados na avaliação da bradicinesia. 
 
 
40) Considerando a resposta fisiológica ao exercício aeróbio, o aumento do débito cardíaco é 

consequência dos seguintes fatores, EXCETO: 
a) Aumento da contratilidade do miocárdio. 
b) Aumento da frequência cardíaca. 
c) Aumento no fluxo sanguíneo através do músculo em trabalho. 
d) Aumento da resistência periférica total. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
 
 
 




