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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições, e a prova discursiva, seguida de uma página para rascunho. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 06 a 09 

CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

DISCURSIVAS 31 a 32 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

FISIOTERAPEUTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Em Mariana e em Paris o Estado não estava lá para te 

defender 
 

Após os ataques em Paris, que deixaram um 
trágico saldo de 129 mortos e de centenas de feridos, 
pulularam nas redes sociais comparações com os 143 
homicídios por dia no Brasil e ainda com a catástrofe 
ambiental e humana ocorrida na cidade mineira de 
Mariana. 

Os que comparam o mar de lama que invadiu a 
cidade brasileira com o mar de sangue nas ruas de 
Paris são solidários à dor na destruição e nas vidas 
ceifadas de compatriotas, mas ignoram a abissal 
diferença entre aqueles que por negligência, 
irresponsabilidade ou descaso permitiram que a 
barragem ruísse – e merecem punição exemplar, 
embora eu duvide que aconteça – daqueles que 
premeditadamente, ao se explodirem ou abrir fogo 
contra vítimas indefesas e inocentes estavam 
atacando todos os valores e a própria civilização 
ocidental. 

Não há como negar que os perpetuadores do 
terror na Cidade Luz possuem o claro objetivo de 
matar cada mulher, cada criança, cada homem que 
considere um "infiel", e assim o farão sempre que 
possível. Em resumo, temos uma tragédia tipicamente 
brasileira, fruto do descaso e irresponsabilidade ao 
lado de um ataque, uma declaração de guerra aos 
valores do mundo livre. 

Óbvio que os números da criminalidade no 
Brasil são absolutamente assustadores. Só em 2014 
foram 56.337 assassinatos, dos quais 92% ficarão sem 
qualquer tipo de punição. Some-se a isso mais de 50 
mil estupros declarados por ano e milhares, quiçá 
milhões, de outros crimes. Se há uma comparação 
aceitável entre o caos na segurança pública brasileira 
e a tragédia francesa é que o Estado se mostra 
absolutamente incapaz de proteger seus cidadãos. As 
instituições não são e nunca serão onipresentes. 

A dura verdade é que nossos "protetores" 
quase nunca estarão lá para evitar tragédias pessoais 
ou coletivas. E querem saber a verdade? O Estado não 
tem qualquer obrigação de proteger individualmente 
cada cidadão – e não sou eu que estou dizendo isso, é 
o próprio Estado. 

Em 2013, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça gaúcho (TJRS) negou recurso de mulher e filha 
que ajuizaram ação indenizatória contra o Estado do 
Rio Grande do Sul pela morte de seu companheiro e 
pai. A vítima vinha sendo ameaçada por criminosos 
que haviam furtado a oficina de seu pai. Boletins de 
ocorrência foram feitos, mas dias depois as ameaças 
se confirmaram com seu assassinato. Em sua 
sentença declarou o magistrado: "tem o Estado a 
obrigação constitucional de prestar segurança pública, 
policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, 
todavia, a ação preventiva em particular a cada 
cidadão e sua família em todos os locais e 
circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os 
agentes estatais estivessem presentes em todos os 
lugares, ao mesmo tempo". 

O Estado não estava nas ruas tomadas pela 
lama em Mariana, o Estado não estava no Bataclan ou 
nos restaurantes de Paris e o Estado não estava lá, em 
2014, nos mais de 55 mil assassinatos no Brasil. Por 
que então algumas pessoas continuam insistindo que 
o direito de defesa do cidadão pode ser substituído 
por essa proteção estatal, quase dando ares de 
proteção divina a ela? Que respondam os defensores 

do desarmamento do cidadão, aqueles que, não 
raramente, de dentro de seus carros blindados e com 
escoltas armadas, pregam o monopólio das armas nas 
mãos do Estado, que não estará lá quando você 
precisar. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 

Questão 01  
 
O autor do texto: 
 

(A) Aproxima as duas recentes tragédias que 
ocorreram em Paris (França) e Mariana (MG-
Brasil), ao entendê-las, igualmente, como 
descaso do Estado. 
 

(B) Acredita que há uma diferença entre o que 
ocorreu em Paris e o que ocorreu em Mariana: 
no primeiro caso, houve crime premeditado; no 
segundo caso, trata-se de negligência, 
irresponsabilidade, descaso. 

 
(C) Afirma que, no Brasil, anualmente, o número de 

homicídios é inferior ao número de mortes 
registradas nas tragédias citadas. 

 
(D) Defende o desarmamento do cidadão e a 

descriminalização das drogas.  
 

Questão 02  
 
Expressões figuradas ou com sentido conotativo, 
empregadas no texto, EXCETO: 
 

(A) Mar de lama / Mar de sangue. 
(B) Cidade Luz. 
(C) Dura verdade. 
(D) Segurança pública. 

 

Questão 03  
 

Quanto ao significado das palavras, assinale a 
alternativa CORRETA, de acordo com o texto de 
referência: 
 

(A) Onipresentes – ausência de poder. 
(B) Pulularam – fervilharam. 
(C) Quiçá – sempre. 
(D) Ceifadas – humilhadas. 

 

Questão 04  
 
Ao utilizar as palavras “infiel” e “protetores”, o autor 
emprega aspas, tendo em vista que ele precisa: 
 

(A) Destacar sua ironia. 
(B) Marcar o discurso citado. 
(C) Evidenciar graficamente o uso de neologismo. 
(D) Intensificar o verdadeiro significado das 

palavras. 
 

Questão 05  
 
Quanto ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul, 
descrito no texto, é CORRETO afirmar: 
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(A) No ano de 2013, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) acatou 
recurso de uma mulher e sua filha, por conta do 
assassinato de um homem – companheiro e pai. 
 

(B) Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. 
 

(C) O Estado tem a obrigação constitucional de 
ação preventiva em particular a cada cidadão e 
a sua família. 

 
(D) O Estado do Rio Grande do Sul negou tal ação 

indenizatória. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
“Maior arquiteto brasileiro, já foi eleito o 9º maior gênio 
vivo e um dos nomes mais importantes da arquitetura 
moderna mundial. Responsável pelas principais obras 
de Brasília, o artista é admirado em todo o mundo e 
recebeu os principais prêmios da área”. O texto refere-
se a: 
 

(A) Oscar Niemeyer. 
(B) João Niemeyer. 
(C) José Niemeyer. 
(D) Dirceu Niemeyer. 
 

Questão 07  
 
A típica “calça larga” abotoadas no tornozelo, usada 
pelos gaúchos recebe o nome de:  
 

(A) Coaca. 
(B) Bombacha. 
(C) Lambreta.  
(D) Chulipa. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que representa a moeda oficial 
da Argentina: 
 

(A) Euro argentino. 
(B) Iene argentino. 
(C) Rublo argentino.  
(D) Peso argentino. 

 

Questão 09  
 
O combustível biodegradável derivado de fontes 
renováveis como óleos vegetais e gorduras animais 
recebe o nome de: 
 

(A) Etanol. 
(B) Biodiesel.  
(C) Clorophilo.  
(D) Metanol. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Sobre a coluna vertebral assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
 

(A) A coluna é dividida em três segmentos no 
sentido craniocaudal. 
 

(B) A coluna vertebral é um eixo reto e rígido. 
 

(C) O osso sacro normalmente é formado pela 
fusão de cinco vértebras sacrais. 

 
(D) A coluna cervical contem cinco vértebras, a 

torácica com doze vértebras e a lombar com 
sete vértebras. 

Questão 11  
 
Assinale os movimentos abaixo realizados pelo 
antebraço: 
 

(A) Supinação e Pronação. 
(B) Flexão e Extensão. 
(C) Rotação e Inclinação. 
(D) Adução e Abdução. 

Questão 12  
 
Sobre a coluna cervical assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) O segmento cervical tem uma convexidade 
anterior com uma concavidade posterior que é 
lordose cervical. 
 

(B) A primeira vértebra cervical é o Atlas e a 
segunda vértebra cervical é chamada de Áxis. 

 
(C) Há sete vértebras cervicais, mas oito raízes 

cervicais. 
 

(D) As raízes cervicais saem na borda superior das 
vértebras cervicais até a C7. A vértebra C7 tem 
na sua borda superior a raiz T1. 

Questão 13  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde com a 
imobilização osteomuscular: 
 

(A) A consequência mais importante é a atrofia. 
(B) Aumento da massa muscular e da força. 
(C) As fibras lentas tipo I mostram maior atrofia com o 

desuso que as fibras rápidas tipo II. 
(D) Os terminais nervosos motores estão anormais. 

Questão 14  
 
Sobre a espondilolistese assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) É um deslocamento anterior de um corpo 
vertebral sobre o corpo vertebral abaixo. 
 

(B) É uma compressão nervosa da região lombar. 
 

(C)  É um estreitamento do canal medular lombar. 
 

(D) É uma inflamação ou irritação da junção 
costocondral. 
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Questão 15  
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a transmissão 
dos impulsos nervosos as fibras musculares 
esqueléticas: 
 

(A) Quando o potencial de ação se propaga pelo 
terminal, os canais se fecham, bloqueando o 
cálcio. 
 

(B) As fibras musculares esqueléticas são inervadas 
por grandes fibras nervosas mielinizadas, com 
origem nos motoneurônios da medula espinhal. 

 
(C) Os impulsos ocorrem quando os íons cálcio são 

liberados para o liquido sarcoplasmático. 
 

(D) A acetilcolina bloqueia os canais iônicos. 

Questão 16  
 
Assinale o objetivo que NÃO corresponde com a 
reabilitação no tratamento conservador da 
epicondilite: 
 

(A) Fortalecer e condicionar o membro superior. 
(B) Reduzir o edema e a dor. 
(C) Promover o retorno às atividades anteriores. 
(D) Aumentar a sobrecarga e esforço no membro. 

 

Questão 17  
 
Assinale a indicação CORRETA da crioterapia: 
 

(A) Aplicar qualquer tipo de crioterapia diretamente 
sobre a pele por mais de uma hora seguida. 
 

(B) Aplicar a crioterapia em indivíduos com 
hipersensibilidade ao frio. 

 
(C) As compressas frias devem ser aplicadas o 

mais rápido possível após a lesão. 
 

(D) Aplicar crioterapia em indivíduos que 
apresentam afecções reumatóides. 

Questão 18  
 
Assinale a alternativa CORRETA na manipulação 
vertebral: 
 

(A) Realizar em segmento com próteses articulares. 
(B) Realizar em paciente com disfunção articular e 

dor associado. 
(C) Realizar em pacientes com osteoporose. 
(D) Realizar em paciente não relaxado. 

Questão 19  
 
Assinale a queixa que NÃO ocorre em uma paciente 
gestante: 
 

(A) Aumento do peristaltismo intestinal.  
(B) Lombalgias e síndrome do túnel do carpo. 
(C) Froxidão ligamentar e dores abdominais. 
(D) Dispneia. 

 
 
 
 

Questão 20  
 
Como forma de evitar recidivas após o retorno ao 
trabalho do paciente lesionado e o surgimento de 
novas inflamações, as seguintes condutas são 
fundamentais, assinale a INCORRETA: 

 
(A) Modificar ou eliminar atividades que causam 

esforço estático ou repetitivo. 
 

(B) Ginástica Laboral como objetivo de exercícios 
condicionadores. 

 
(C) Adequações do posto de trabalho. 

 
(D) Aumentar o ritmo de trabalho e evitar pausas. 

 

Questão 21  
 

Sobre a tendinite estenosante – dedo em gatilho 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Ocorre dor a palpação do processo estiloide do 

rádio. 
 

(B) Acomete a origem flexora/pronadora no 
epicôndilo medial. 

 
(C) Traumas de origem ocupacional, movimentos 

repetitivos, uso de ferramentas ou objetos de 
trabalho (cabo de alicate e tesouras), que levam 
à compressão da superfície ventral dos dedos. 

 
(D) Teste de Cozen positivo nesta patologia.  

 

Questão 22  
 

Assinale a síndrome abaixo em que ocorre uma 
combinação de sinais e sintomas característicos da 
compressão do nervo mediano ao nível do canal do 
carpo: 
 

(A) Síndrome do Túnel Cubital. 
(B) Síndrome do Túnel do Carpo. 
(C) Síndrome do Desfiladeiro Torácico. 
(D) Síndrome do Canal de Guyon. 

 

Questão 23  
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a fisioterapia 
aquática na gestação: 

 
(A) Diminuir a força e a resistência muscular. 
(B) Reduzir espasmos musculares. 
(C) Aumentar a circulação periférica. 
(D) Reduzir a sensibilidade à dor. 

 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa abaixo que NÃO corresponde 
com a Paralisia Cerebral: 
 

(A) Paralisia Cerebral é um distúrbio de movimento 
e postura causado por dano no cérebro. 
 

(B) Pode ocorrer Paralisia Cerebral hemiplégica, 
diplégica e quadriplégica. 
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(C) A criança com Paralisia Cerebral Atáxica, tem 
dificuldade em coordenar o movimento. 

 
(D) Um paciente com Paralisia Cerebral não há 

comprometimento nos movimentos, mas apenas 
danos visuais e auditivos. 

Questão 25  
 

Assinale a alternativa abaixo que NÃO corresponde as 
técnicas de massagem: 
 

(A) Deslizamento superficial. 
(B) Isostretching. 
(C) Petrissage. 
(D) Pinçamento. 

Questão 26  
 

Sobre a mielomeningocele assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) É a degeneração da cabeça do fêmur por causa 

de um distúrbio na irrigação sanguínea. 
 

(B) É uma infecção óssea que ocorre com mais 
frequência em crianças na parte distal do fêmur 
e a parte proximal da tíbia. 

 
(C) É a malformação congênita das vértebras e da 

medula espinhal. 
 

(D) É uma distrofia muscular que causa 
deterioração progressiva da força e da função. 
 

Questão 27  
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
 

(A) O processo estiloide do rádio é um importante 
ponto de orientação para palpação do punho. 
 

(B) O osso trapézio localiza-se proximalmente a 
tabaqueira anatômica. 

 
(C) O tendão do músculo palmar longo é profundo e 

difícil acesso a palpação. 
 

(D) O gancho do osso hamato, no lado ulnar e o 
tubérculo do osso escafoide e o trapézio, no 
lado radial, delimitam o canal de Guyon. 

Questão 28  
 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde a uma 
inspiração profunda seguida pelo fechamento da glote 
e contração dos músculos abdominais. 
 

(A) Respiração costal lateral. 
(B) Exercício de expansão bilateral. 
(C) Respiração glossofaríngea.  
(D) Manobra de Valsalva. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 29  
 
Assinale abaixo o recurso fisioterapêutico, que a 
corrente elétrica de alta frequência é a seguir 
convertida por um transdutor em vibrações mecânicas.  
 

(A) Parafina.  
(B) Ultra-som. 
(C) Correntes diadinâmicas. 
(D) Estimulação Elétrica Transcutânea. 

 

Questão 30  
 
Sobre a disfagia assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Anormalidade na fonação. 
(B) Ocorre gagueira. 
(C) Dificuldade na deglutição. 
(D) Comprometimento na articulação e cordas 

vocais. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS

 

 

De acordo com Edital de Abertura em seus subitens:

14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): a) em casos de não 

atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível 

ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; b)apresentar acentuada 

desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; c) redigir seu texto a 

lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; d) não apresentar as questões 

redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; e) apresentar 

identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);  

14.5  A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os 

aspectos mencionados da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima 

de 5,00 (cinco) pontos para cada questão.  

14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas 

para não ser eliminado do concurso público.  

14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da 

prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de 

preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova 

discursiva.  

14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada 

questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.  

14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 

solução das questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando 

nesta fase. 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 

31. Descreva fisiologicamente, o papel do surfactante alveolar. 

A função do surfactante é diminuir a tensão superficial alveolar, aumentado a complacência pulmonar e 

diminuindo o trabalho inspiratório. 

 

 

RASCUNHO  
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32. Quais os tipos de Acidente Vascular Encefálico (AVC ou AVE)? 

Existem dois tipos de AVE - o hemorrágico, caracterizado pelo rompimento de um vaso sanguíneo que resulta 

no derramamento de sangue no cérebro, e o Isquêmico, que se caracteriza pela interrupção da circulação de 

sangue em determinada área do cérebro. 

 

 

RASCUNHO  
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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