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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA 
CONCURSO PÚBLICO 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
ESPECIFICO 
 
Questão  1 
 
Pacientes críticos, que tendem à 
instabilidade, com prognóstico grave 
e sob alto risco de morte, tem a 
assistência centrada na 
manutenção de vida, muitas vezes 
sem estimativa de alta hospitalar. A 
imobilidade, o descondicionamento 
físico e a fraqueza muscular 
acabam sendo problemas 
frequentes, associados à maior 
incapacidade e reabilitação 
prolongada. Em relação à 
assistência fisioterápica, a esses 
pacientes, assinale o item 
CORRETO: 
a) A mudança de posição nesses 
pacientes não é indicada, visto o 
grande número de sondas e 
cateteres presentes.  
b) os únicos exercícios a serem 
realizados são os de natureza 
passiva, para evitar que ocorra um 
desgaste, ainda maior, de energia 
pelo paciente.  
c) Uma atividade a ser realizada, 
nesses casos, é a 
eletroestimulação. 
d) O treino de atividades de vida 
diária não é possível, em pacientes 
que estão em UTI.  
 
Questão   2  
 
Pacientes que sofreram fraturas em 
tornozelos, perna e afins podem 
fazer uso de dispositivos para 
auxiliar a deambulação. Sobre o uso 
desses itens, assinale o item 
CORRETO: 
 
 
 
 

 
 
a) A extremidade superior da muleta 
deve estar entre 5 e 10 cm acima da 
axila, com o paciente estando em 
pé.  
b) as manoplas das muletas devem 
estar no mesmo nível da parte 
superior do quadril, com os 
cotovelos, levemente flexionados, 
quando as mãos seguram nas 
manoplas.  
c) ao andar, o corpo do paciente 
deve se inclinar para trás, 
colocando as muletas, 
aproximadamente, 30 cm para trás.  
d) o passo deve ser iniciado como 
se fosse pisar com a perna sadia e 
deve terminar com a perna lesada.  
 
Questão   3  
 
A marcha é uma sequência 
repetitiva de movimentos dos 
membros inferiores que move o 
corpo para frente, ao mesmo tempo, 
em que se mantém a estabilidade 
no apoio. A sequência simples de 
apoio e avanço é denominada ciclo 
de marcha. A respeito do assunto, 
assinale o item CORRETO: 
a) A fase de apoio é dividida em 
dois períodos: o apoio simples 
inicial, que corresponde ao 
desprendimento do pé oposto e o 
apoio simples final, que é o último 
toque do primeiro pé no solo,  
b) As durações das fases e 
períodos do ciclo não tem nenhuma 
relação com a velocidade.  
c) A fase de apoio corresponde a, 
aproximadamente, 60% do ciclo de 
marcha normal.  
d) A fase de oscilação corresponde 
a, aproximadamente, 60% do ciclo 
de marcha normal.  
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Questão   4 
 
A respeito da legislação referente à 
fisioterapia e Código de Ética da 
fisioterapia, analise os itens abaixo 
e marque a opção CORRETA: 
I. A responsabilidade do 
fisioterapeuta por erro cometido, em 
sua atuação profissional é 
diminuída, quando cometido o erro 
na coletividade de uma instituição 
ou de uma equipe.  
II. O fisioterapeuta deve comunicar 
à chefia imediata da instituição, em 
que trabalha ou à autoridade 
competente, fato que tenha 
conhecimento que seja tipificado 
como crime, contravenção ou 
infração ética. 
III. É dever fundamental do 
fisioterapeuta, segundo sua área e 
atribuição específica, assumir 
responsabilidade técnica por serviço 
de Fisioterapia, em caráter de 
urgência, quando designado ou 
quando for o único profissional do 
setor, atendendo a Resolução 
específica.  
IV. É obrigatória a participação do 
fisioterapeuta em entidades 
associativas da classe, de caráter 
cultural, social, científico ou sindical, 
a nível local ou nacional em que 
exerce sua atividade profissional.  
V. É proibido ao fisioterapeuta, 
inclusive na condição de docente, 
manifestar, divulgar, ou fomentar 
conteúdo que atente de forma 
depreciativa contra órgão e 
entidades de classe, assim como, à 
moral de seus respectivos 
representantes, utilizando-se de 
qualquer meio de comunicação.  
Estão corretas: 
a) I, II e V 
b) I, III e IV 
c) II, III e V  
d) III, IV e V 

 
 
Questão   5 
 
São efeitos terapêuticos e 
fisiológicos da hipertermoterapia 
superficial:  
a) diminuição permeabilidade 
celular. 
b) aumento da viscosidade dos 
fluídos.  
c) vasodilatação local  
d) diminuição do retorno venoso e 
linfático.  
 
Questão   6 
 
O ultrassom é um agente 
terapêutico usado há bastante 
tempo no tratamento de diversas 
condições. Sobre esse tratamento, 
assinale o item CORRETO: 
a) a Área de Radiação Efetiva 
(ERA) do cabeçote é um parâmetro 
importante; a ERA é sempre maior 
do que a área geométrica do 
cabeçote.  
b) se for necessário introduzir uma 
determinada energia sônica no 
paciente, a intensidade dentro de 
cada pulso tem que ser, 
progressivamente diminuída, à 
medida em que se aumenta a 
distância entre os pulsos.   
c) O modo pulsátil do feixe 
ultrassônico tem a vantagem de 
suprimir o acúmulo de energia 
calórica, produzido em maior 
quantidade no ultrassom contínuo.  
d) A onda do ultrassom tem 
natureza longitudinal, isto é, a 
direção de oscilação difere da 
direção da propagação.  
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Questão   7 
 
A respeito da termoterapia em 
fisioterapia, assinale o item 
CORRETO: 
a) quando se usa o forno de Bier e 
se dispõe de um termostato, deve 
ser ajustado de forma que a 
temperatura fique em torno de 60°C 
b) a parte do corpo tratada não 
pode ser coberta e o forno deverá 
estar sem nenhuma cobertura por 
cima.  
c) com a aplicação de frio na região 
a ser tratada, ocorrem dois efeitos, 
concomitantemente: diminuição da 
velocidade enzimática e diminuição 
do fluxo sanguíneo local.  
d) a aplicação das ondas curtas e 
das microondas pode ser feita em 
locais do corpo onde foram feitas 
osteossínteses com implantes 
metálicos, pois em virtude da 
grande permeância oferecida pelos 
metais o efeito é imediato.  
 
Questão   8 
 
Laparotomia é a abertura cirúrgica 
da cavidade abdominal, indicada 
para se obter via de acesso a 
órgãos intra-abdominais, em 
operações eletivas, via de 
drenagem de coleções líquidas e, 
também, é um método diagnóstico o 
qual é usado para identificar e 
determinar a extensão de uma lesão 
abdominal. Sobre a atuação da 
fisioterapia em pacientes pré e pós 
cirúrgicos de laparotomias, assinale 
o item CORRETO: 
a) a mecânica respiratória é o 
único fator que não sofre alterações, 
nesse tipo de cirurgia, não sendo 
alvo de preocupação do 
fisioterapeuta. 
 
 
 

b) os pacientes pós cirúrgicos 
podem apresentar dores no pós 
tratamento fisioterápico, por conta 
da realização de exercícios 
cinesioterapêuticos de expansão 
pulmonar.  
c) são resultados positivos da 
atuação fisioterápica em pacientes 
submetidos à laparotomia: reversão 
de atelectasia e diminuição da 
saturação de oxigênio.  
d) a fisioterapia não tem condições 
de atuar na prevenção de 
pneumonias em pacientes pós 
cirúrgicos de laparotomia.  
 
Questão   9 
 
Ainda, no que diz respeito à atuação 
fisioterápica em cirurgias 
abdominais, assinale o item 
CORRETO: 
a) A fisioterapia pré e pós 
operatórias é de suma importância 
para a prevenção de complicação, 
porém, só deve ser instituída após a 
alta do paciente.  

b) a manipulação da cavidade 
abdominal, durante a cirurgia leva 
ao aumento dos volumes e 
capacidades pulmonares, tornando 
a respiração mais profunda e lenta, 
com presença de suspiros e 
movimento abdominal paradoxal.  
c) a cinesioterapia respiratória é 
baseada em exercícios e 
estratégias para diminuir os 
volumes pulmonares (incluindo o 
volume minuto), aumentar o 
trabalho respiratório e a sensação 
de dispnéia, restringir a eficácia da 
ventilação pulmonar, bem como, 
melhorar as trocas gasosas, 
aumentando o controle ventilatório e 
relaxando os músculos 
respiratórios.  
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d) A fisioterapia é de suma 
importância para a prevenção da 
diminuição da ventilação e 
capacidade pulmonar, sendo 
realizado o quanto antes, tendo 
como objetivo a promoção da 
expansão pulmonar, manutenção e 
ganho de ventilação minuto 
adequada e remoção de qualquer 
excesso de secreção pulmonar. 
  
Questão  10 
 
A cinesioterapia, além dos métodos 
mecânicos modernos da 
fisioterapia, tem demonstrado 
eficiência como tratamento 
coadjuvante das diversas patologias 
pulmonares, promovendo redução 
de morbimortalidade em pacientes 
pneumopatas, aumento da 
capacidade funcional e melhora da 
autoestima e qualidade de vida. 
Sobre o assunto, assinale o item 
CORRETO: 
a) a terapia deve ser iniciada antes 
das refeições, aproximadamente, 
meia hora antes.   
b) na drenagem de lobos inferiores 
esquerdos, segmento basal lateral, 
o paciente deve ser colocado em 
decúbito dorsal, com o lado 
esquerdo mais elevado, com 
ombros descansados, nas 
almofadas.  
c) em caso de drenagem de lobos 
inferiores, com segmentos basais 
posteriores o paciente deve ser 
colocado em decúbito lateral ou 
dorsal, com almofadas, embaixo do 
quadril, em Trendelemburg com 
elevação de 20 cm.  
d) na drenagem de lobo inferior, 
segmento basal lateral, o paciente 
deve ser rodado ¼ sobre o decúbito 
lateral do lado sadio, colocando-se 
almofadas, embaixo do quadril. O 
paciente deve ser posicionado em 
Trendelemburg com uma elevação 
de 35 cm.  

Questão   11 
 
A respeito dos tecidos conjuntivos, 
assinale o item CORRETO: 
a) os tecidos conjuntivos 
apresentam pequena quantidade de 
substância intercelular e as suas 
células constituintes apresentam 
mínima capacidade polimórfica.  
b) os tecidos conjuntivos, ao 
contrário dos epitélios, são tecidos 
de poucas especializações.  
c) são algumas das funções 
importantes dos tecidos conjuntivos: 
armazenamento de substâncias, 
sustentação e transporte.  
d) os fibrócitos são as células mais 
frequentes do tecido conjuntivo e 
têm grande atividade na síntese de 
proteínas necessárias à 
organização e manutenção da 
matriz extracelular.  
 
Questão   12 
 
Em todos os ambientes de cuidados 
à saúde, a prevenção de úlceras de 
pressão é um assunto importante. 
As úlceras de pressão são áreas 
localizadas de tecido necrótico que 
se desenvolvem, quando a pressão 
é contínua, interrompendo a 
circulação para partes vulneráveis 
do corpo. Sobre o tema, assinale o 
item CORRETO: 
a) O fisioterapeuta atua na 
prevenção das úlceras de pressão, 
promovendo mudança de decúbito, 
e observação do estado geral do 
paciente, bem como, a integridade 
física da pele e deambulação 
precoce, entre outras ações.   
b) As massagens ao redor das 
margens da úlcera estão totalmente 
contraindicadas, sob o risco de 
aumento de incidência de infecções.  
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c) A resposta da úlcera às 
diferentes modalidades de 
tratamento depende, única e 
exclusivamente, do tipo de 
tratamento empregado.  
d) não é indicada a movimentação 
passiva, nem ativa em pacientes 
com úlcera de pressão, sob o risco 
de aumentar a lesão e, 
consequentemente, o risco de 
processos infecciosos.  
 
Questão   13 
 
Em relação ao comprimento do 
passo e a cadência do indivíduo, 
durante a marcha, assinale o item 
CORRETO: 
a) Com o aumento da velocidade da 
marcha, diminui-se o passo, 
diminuindo, ainda mais, a sua 
cadência.  
b) No que diz respeito à cadência, a 
frequência observada nas mulheres 
tende a ser muito mais baixa do que 
nos homens, não compensando a 
diferença do passo.  
c) As crianças reduzem a 
frequência dos passos conforme 
crescem, em comprimento, os seus 
membros.  
d) Durante a marcha normal, 
somente a cadência aumenta.  
 
Questão   14 
 
São objetivos da movimentação 
passiva, EXCETO: 
a) Manter a mobilidade articular e 
do tecido conjuntivo. 
b) Mobilizar os efeitos de formação 
de contraturas.  
c) Diminuir o movimento sinovial 
para a nutrição da cartilagem e 
difusão de materiais na articulação.  
d) Auxiliar a circulação e a dinâmica 
vascular. 

 

 

Questão   15 
 
Doenças sensoriais e motoras são 
sensações patológicas, envolvendo 
neurônios motores e sensoriais. Em 
relação a esses distúrbios, assinale 
o item CORRETO: 
a) As disestesias são sensações 
espontâneas anormais, como 
formigamento, queimadura.  
b) Na hiperpatia não existe resposta 
sensitiva com um estímulo de 
pequena intensidade, mas quando 
este aumenta a sensação é 
dolorosa.  
c) As parestesias são sensações ou 
desagradáveis provocadas por um 
estímulo que, normalmente, não o 
faz.  
d) Parestesias, disestesias e 
hiperpatias são sensações normais, 
esperadas do organismo.  
 
Questão   16 
 
No que diz respeito aos exercícios e 
técnicas utilizadas na rotina de 
fisioterapia respiratória, assinale o 
item CORRETO no que diz respeito 
aos efeitos das técnicas de 
expansão pulmonar: 
a) Diminuição da complacência 
pulmonar.  
b) Aumento do trabalho ventilatório.  
c) Diminuição da oxigenação 
arterial.  
d) Aumento da remoção das 
secreções brônquicas.  
 
Questão   17 
 
Patologias motoras são alterações 
em que o problema reside na 
fraqueza muscular e na perda de 
massa muscular. Sobre a Síndrome 
Piramidal, assinale o item 
CORRETO:  
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a) A área afetada é, sempre, a da 
extremidade colateral à zona do 
hemisfério cerebral que sofreu a 
lesão.  
b) É a disfunção motora mais 
simples.  
c) Na síndrome piramidal, com 
lesão do 1º neurónio motor, podem 
ser observadas contrações 
arrítmicas e espontâneas do 
músculo, por despolarização das 
fibras musculares.  
d) Ocorre diminuição do tônus 
muscular basal. 
 
Questão   18 
 
Com relação às técnicas 
instrumentais e não instrumentais 
utilizadas na fisioterapia respiratória 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) a técnica frenolabial diminui o 
volume corrente, assim como, a 
frequência respiratória, aumentando 
como conforto do paciente.  
b) Os soluços inspiratórios têm por 
objetivo, aumentar a ventilação nas 
zonas apicais, aumentando a 
capacidade e o tempo inspiratório.  
c) Ao realizar exercícios 
diafragmáticos, o paciente tem 
como melhorar a ventilação nas 
bases pulmonares e a capacidade 
residual.  
d) A aplicação de pressão positiva 
contínua nas vias aéreas, durante o 
ciclo respiratório aumenta a 
capacidade residual funcional, 
porém não consegue otimizar as 
trocas gasosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão   19 
 
A amputação é um procedimento, 
geralmente traumático, 
especialmente, psicologicamente. 
Daí a importância da excelência de 
um acompanhamento a esse 
paciente. O reimplante é uma 
solução adotada muitas vezes com 
sucesso. Sobre a da reimplantação, 
assinale o item CORRETO: 
a) Não é esperada a formação de 
edema no local de reimplantação e, 
quando ocorre, deve ser tratado, 
somente, com elevação da 
extremidade.  
b) Em membros superiores, o 
membro submetido ao reimplante 
deve ser imobilizado e elevado ao 
nível o ombro por pelo menos 10 
dias, que é quando as drenagens 
linfáticas e venosas passam a ser 
eficientes.  
c) A coloração da extremidade 
reimplantada tende a ser mais 
escura, com uma temperatura mais 
fria e com a velocidade de perfusão 
mais reduzida que o normal entre 
24 a 48 horas.  
d) Os reimplantes de membros 
inferiores são mais frequentes do 
que as de membro superior, pela 
maior taxa de bons resultados 
funcionais.  
 
Questão   20 
 
Para a que o tratamento 
fisioterápico seja instituído da 
melhor forma possível e que atenda 
as demandas do paciente com 
fraturas, é necessário conhecimento 
acerca dos seus mecanismos. 
Diante do exposto, assinale o item 
CORRETO: 
 
 
 



7 

 

a) As principais fraturas extra-
capsulares são as fraturas da 
cabeça e colo-femoral. 
b) as extra-capsulares são as 
fraturas trans-trocanterianas, 
geradas por trauma gerado por 
grande energia cinética, 
acometendo especialmente jovens.  
c) as fraturas do colo- diáfises 
apresentam maiores números de 
casos com complicações, em 
relação às fraturas trans-
trocanterianas por esta, 
apresentarem boa vascularização 
com padrão estável e sem 
fragmentos.  
d) a cultura de uma região, em nada 
influencia a incidência de fraturas, 
sendo uma ocorrência típica de 
avanço de idade ou acidentes.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 
 

Meninos de Rua 
        Eu, na rua, com pressa, e o 
menino segurou no meu braço, 
falou qualquer coisa que eu não 
entendi. Fui logo dizendo que não 
tinha, certa de que ele estava 
pedindo.Não estava. Queria saber a 
hora. 

Talvez não fosse um Menino 
de Família, mas também não era 
um Menino de Rua. É assim que a 
gente divide. 
        Menino de Família é aquele 
bem-vestido com tênis da moda e 
camiseta de marca que usa relógio 
e a mãe dá outro se o dele foi 
roubado por um Menino de Rua. 
       Menino de Rua é aquele 
que quando a gente passa perto 
segura a bolsa com força porque 
pensa que ele é pivete, 
trombadinha, ladrão. 
 
 

       Ouvindo essas expressões, 
tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito 
naturalmente, uns nascendo de 
Família, outros nascendo de Rua 
como se a rua, e não um pai e uma 
mãe, ou mesmo apenas uma mãe 
os tivesse gerado, sendo eles filhos 
diretos dos paralelepípedos e das 
calçadas, diferentes,    portanto, das 
outras crianças  e excluídos  das 
preocupações que  temos com elas. 
É por isso, talvez, que, se vemos 
uma criança bem-vestida chorando 
sozinha num shopping center   ou 
num supermercado, logo nos 
acercamos protetores, perguntando 
se está perdida ,ou precisando de 
alguma coisa. 
      Mas se vemos uma criança 
maltrapilha chorando num sinal com  
uma caixa de chicletes na mão, 
engrenamos a primeira no carro e 
nos afastamos pensando 
vagamente no seu abandono. 
       Os meninos não vão 
sozinhos aos lugares. Assim como 
são postos no mundo, durante 
muitos anos também são postos 
onde quer que estejam. 
       Resta saber quem os põe na 
rua e por quê. 
 
           Colasanti, Marina. A casa 
das palavras. 
 
 Com base no texto responda. 
 
Questão   21 
 
A reação da autora com a criança 
de rua foi de  
a) atenção e preocupação 
b) indiferença e medo. 
c) solidariedade e compaixão. 
d) interesse e filantropia. 
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Questão   22 
 
O texto é uma  crítica à (ao) 
a) não valorização do menino de 
rua. 
b) desprezo ao ser humano. 
c) valorização da riqueza social. 
d) irresponsabilidade das 
autoridades. 
 
Questão   23 
 
A autora  
a) inclui-se entre as pessoas 
criticadas. 
b) procura dar sua colaboração 
c) tenta resolver o problema 
d) age de modo estranho. 
 
Questão   24 
 
[...] engrenamos a primeira no 
carro...  §  6, é a mesma coisa que 
a) damos partida rápida 
b) temos medo. 
c) ajudamos com uma esmola. 
d) agredimos a criança 
 
Questão   25 
 
As diferenças entre os 
meninos,apresentadas pelo 
texto,são de ordem 
a) religiosa 
b) social 
c) genética 
d) educacional. 
 
Questão   26 
 
maltrapilha, § 6 ,tem o mesmo 
sentido de  
a) andarilha 
b) pobretona 
c) brejeira 
d) esfarrapada 
 
 
 
 

Questão  27 
 
A relação entre as orações ... 
estava pedindo dinheiro  e Não 
estava,  § 1, é de  
a) causa 
b) explicação 
c) oposição 
d) conclusão 
 
Questão   28 
 
Tem o mesmo significado de gente, 
§ 2, a frase da alternativa 
a)  Havia pouca gente no Castelão.  
b) Agindo assim, ele não parece 
gente.  
c) Quando a gente volta a casa, 
sente-se feliz.   
d) A festa é de criança, não de 
gente grande.  
 
Questão   29 
 
[...] que não tinha .,§ 1,O 
complemento do verbo está 
subentendido.Pelo texto deve ser 
a) tempo. 
b) medo 
c) dinheiro. 
d) certeza 
 
Questão   30 
 
Em “Como se a rua, e não uma 
família, não um pai  e uma mãe,ou 
mesmo apenas uma mãe os 
tivesse gerado , § 5, há ______  
orações formadas com o mesmo 
verbo subentendido. 
a) seis.  
b) cinco. 
c) quatro. 
d) três . 
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Questão   31 
 
O que mais surpreende nessa 
divisão de classe dos meninos é   
a) não se comover com a situação. 
b) se pensar que isso é trabalho das 
autoridades  
c) se julgar que tomar atitude não 
vai adiantar. 
d) ser  isto comum entre as 
pessoas. 
 
Questão   32 
 
Assinale a frase que encerra um 
predicativo 
a) segurou no meu braço. 
b) estava pedindo dinheiro. 
c) fosse um menino 
d) a gente divide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão   33 
 
Tem a mesma regência de 
“queria”,§ 1, o verbo da alternativa    
a) nascendo,§ 5.  
b) chorando,§ 6.  
c) vão,§ 7. 
d) põe,§ 8. 
 
Questão   34 
 
As expressões de Rua, § 4, e na 
Rua, § 8, equivalem 
respectivamente a um  
a) adjetivo e advérbio 
b) substantivo e adjetivo 
c) advérbio e substantivo 
d) advérbio e advérbio. 
 
Questão   35 
 
No texto, pivete, trombadinha e 
ladrão , § 4 podem ser considerados 
a) sinônimos 
b) antônimos 
c) parônimos 
d) homônimos 
 
 

INFORMÁTICA 
 

 
Questão   36 
 
No Microsoft Word 2010, na sua 
configuração padrão, o usuário 
poderá selecionar a orientação da 
página, na forma de Retrato ou 
Paisagem, este recurso está 
disponível na guia: 
a) Inserir; 
b) Layout da página; 
c) Layout de orientação; 
d) Layout de referências. 
 
 
 
 
 

Questão   37 

No que diz respeito aos periféricos, 
que são integrados à configuração 
dos microcomputadores, existem os 
que são utilizados, unicamente, na 
entrada de dados, outros, 
exclusivamente, na saída, e um 
terceiro tipo que pode ser usado, 
tanto na entrada, como na saída 
dos dados, para o processamento.  
Dois exemplos de dispositivos 
utilizados, exclusivamente, na 
entrada são: 
a) Scanner e mouse; 
b) Mouse e pen-drive; 
c) Pen-drive e webcam; 
d) Webcam e plotter. 
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Questão   38 
 
No Editor de Textos Microsoft Word, 
para ativar o programa de ajuda, 
devemos pressionar a tecla: 
a) Ctrl; 
b) Shift + L; 
c) F1; 
d) F10. 
 
Questão   39 

Sistema que permite que 
utilizadores em simultâneo e no 
mesmo canal “conversem”, on-line, 
digitando mensagens: 
a) Correio eletrônico; 
b) Chat; 
c) Cookie; 
d) Browser. 
 
Questão   40 

Corresponde à tecla de atalho, 
utilizada para selecionar todo o 
texto de um documento no Microsoft 
Word: 
a) Ctrl + A; 
b) Ctrl + U; 
c) Ctrl + T; 
d) Alt + A; 
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