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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

FISIOTERAPEUTA 
 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - O músculo Braquial tem sua porção muscular 
localizada na metade inferior do braço, onde é em grande 
parte coberta pelo bíceps. É inervado e tem ação anatômica 
respectivamente: 

A) Nervo Braquial (C6-C7); Flexão Cotovelo (ação 
anatômica). 

B) Nervo Ulnar (C6-C7); Flexão Cotovelo (ação 
anatômica). 

C) Nervo Braquial (T2- T3); Flexão Cotovelo (ação 
anatômica). 

D) Nervo Musculocutâneo (C5-C6); Flexão do 
cotovelo (ação anatômica). 

E) Nervo Radial (C2 – C3); Pronação (ação 
anatômica). 

 
02 - São classificados como rotadores externos, exceto: 

A) Piriforme 
B) Gêmeo superior. 
C) Tensor da Fáscia Lata. 
D) Obturador Interno. 
E) Obturador externo. 

 
03 - O Sartório é um músculo superficial em forma de 
faixa  que estende-se obliquamente pela coxa e tem como 
ações anatômicas a flexão, rotação externa e abdução do 
quadril. Marque a alternativa que contempla a inervação 
correta do sartório: 

A) Nervo Sacral L5-S1. 
B) Nervo Sacral S1-S2. 
C) Nervo Sacral S3-S4 
D) Nervo Femoral L5- S1. 
E) Nervo femoral L2-L3. 

 
04 - A compensação de abdutores fracos porém não 
paralisados é feita muitas vezes deixando-se a pelve cair 
para o lado não suportado. O quadril no lado suportado 
está em adução, e o movimento é limitado pela cápsula e 
ligamentos. Esta postura, que ocorre no apoio unilateral e 
na marcha, é chamada: 

A) Claudicação de glúteo médio; 
B) Claudicação de glúteo mínimo; 
C) Claudicação de glúteo máximo; 
D) Sinal de Trendelenburg; 
E) Claudicação de glúteo médio e mínimo; 

 
05 – A articulação do joelho possui dois graus de 
liberdade. Marque a alternativa correta sobre a articulação 
citada: 

A) A flexão do joelho é fixa não permitindo 
variações. 

B) Quando o quadril está em extensão, a amplitude 
de movimento de flexão do joelho diminui. 

C) Quando o quadril está em extensão, a amplitude 
de movimento de flexão do joelho aumenta. 

D) Quando o quadril está em extensão, a amplitude 
de movimento de flexão do joelho não se altera. 

E) Rotação axial só com o joelho em extensão nunca 
em flexão. 

 

06 – As pneumonias bacterianas, em suas diferentes 
modalidades etiológicas, ocupam lugar de grande relevo na 
clínica pediátrica pela freqüência com que se manifestam, 
a gravidade de que muitas vezes se revestem e a resposta 
favorável que habitualmente oferecem ao tratamento 
adequado. Sobre as causas mais comuns de pneumonias 
bacterianas recidivantes, marque a alternativa correta: 

A) Desnutrição 
B) Alergia respiratória 
C) AIDS 
D) Anemia falciforme 
E) Todas corretas 

 
07 – Comprometimento da pleura é comum e há tendência 
a considerá-lo como componente do quadro clínico da 
pneumonia bacteriana. Sobre complicações da pneumonia 
bacteriana marque a alternativa errada: 

A) Pneumonia necrotizante não relaciona-se com 
dispnéia súbita e intensa. 

B) Derrames discretos são difíceis de detectar por 
exame físico 

C) Eventualmente o pleuris seco antecede o 
aparecimento de derrame ou mostra-se isolado 

D) Abscesso de pulmão apresenta-se como 
complicação da pneumonia 

E) Empiema apresenta-se como complicação da 
pneumonia 

 
08 - Sobre pneumotórax marque a alternativa errada: 

A) Clinicamente apresenta taquicardia. 
B) Clinicamente o começo é súbito. 
C) Clinicamente apresenta taquipnéia. 
D) Pneumotórax espontâneo raramente acompanha-se 

de pneumomediastino. 
E) Radiograficamente nota-se aumento do diâmetro 

ântero-posterior do tórax e desvio do mediastino 
para o lado oposto. 

 
09 – Paracoccidioidomicose atualmente é estudada sob 
duas formas clínicas básicas: a regressiva e a progressiva. 
Sobre a doença marque a alternativa errada: 

A) Edema labial é uma alteração bucofaríngea que 
pode surgir. 

B) Paciente pode apresentar comprometimento 
ganglionar. 

C) A sintomatologia respiratória não varia, 
apresentando-se com sintomas de infecção 
respiratória aguda. 

D) Lesãoes faciais podem surgir como pápulas. 
E) Na fase mais avançada o quadro assume 

características clínicas dos processos supurativos 
broncopumonares sem nenhuma especificidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 – É muito sombrio o prognóstico de pacientes com 
mesotelioma maligno, tendo uma sobrevida de 
aproximadamente 12 meses após diagnóstico firmado. 
Marque a alternativa errada ao que concerne os estágios e 
evolução do mesotelioma maligno: 

A) Estágio II , o tumor compromete a parede torácica. 
B) No estágio IV, tem-se metástase a distância. 
C) No estágio I, o Tumor é intracapsular. 
D) No estágio II pode haver invasão ganglionar local. 
E) No Estágio I, o tumor invade o diafragma. 

 
11 - Hidroterapia é uma atividade terapêutica que consiste 
em utilizar os recursos de uma piscina preparada com 
medidas, profundidade, temperatura, ambiente externo e 
um profissional especializado na atividade. São benefícios 
da hidroterapia exceto: 

A) Estabilização de articulações. 
B) Favorecer o ortostatismo e marcha. 
C) Estimular equilíbrio e coordenação. 
D) Previne contraturas musculares e deformidades. 
E) Facilitar o movimento articular melhorando a 

ADM, bem como diminuir o limiar de excitação 
nervosa, diminuindo a dor. 

 
12 - Síndrome que é caracterizada por redução da 
amplitude da movimentação cervical, pescoço curto, 
implantação baixa do cabelo na nuca e fusão entre 
vértebras cervicais: 

A) Down. 
B) Klippel-Feil. 
C) Odontoideum. 
D) Occipitalização do atlas. 
E) Sjogren. 

 
13 - A escoliose idiopática do adolescente é a forma mais 
comum de escoliose em nosso meio. Após a maturidade 
esquelética, há uma tendência à estabilização. Com relação 
a classificação de King e Moe marque a alternativa correta: 

A) Tipo V Dupla curva torácica e frequentemente o 
ombro esquerdo é elevado e as curvas são 
estruturadas. 

B) Tipo I Curva torácica maior e mais estruturada. 
C) Tipo II Curva torácica maior e mais estruturada, é 

chamada falsa dupla curva. 
D) Tipo IV Dupla curva, em geral torácica direita e 

lombar esquerda. 
E) Tipo III é a dupla curva verdadeira. 

 
14 - A deformidade vertebral é muito comum na 
mielomeningocele, a causa da deformidade é multifatorial, 
podendo ou não está localizada na coluna vertebral. Sobre 
as principais causas marque a alternativa correta: 

A) Ausência de elementos posteriores não é causa. 
B) Disfunção da derivação ventriculoperitoneal é 

uma causa. 
C) Siringomielia não é causa e sim conseqüência. 
D) Paralisia muscular abaixo da lesão não tem 

relação com a doença. 
E) Medula presa é muito raro e não tem associação. 
 

 

15 - Faz parte do esqueleto axial exceto: 
A) processo espinhoso. 
B) processo transverso. 
C) arco plantar. 
D) osso frontal. 
E) processo xifóide. 

 
16 - As fibras nervosas estão presentes no sistema 
periférico e no SNC. Os neurônios que transmitem 
impulsos motores do cérebro aos neurônios motores na 
medula espinhal são designados: 

A) Neurônio motor inferior. 
B) Neurônio de terceira ordem. 
C) Neurônio de quarta ordem. 
D) Neurônio de quinta ordem. 
E) Neurônio motor superior. 

 
17 – A classificação dos músculos de acordo com a ação 
anatômica está correta em todas alternativas, exceto: 

A) Rotação interna pelo Grande dorsal. 
B) Adução pelo Grande dorsal. 
C) Rotação externa pelo Redondo menor. 
D) Rotação externa pelo Subescapular. 
E) Flexão pelo coracobraquial. 

 
18 - Derrame pleural consiste em um excesso de líquido 
pleural na cavidade pleural no qual pode observar: 

A) o líquido é pleural e nunca sangue. 
B) redução do volume pulmonar. 
C) não evolui para empiema – pus. 
D) nunca evolui para pleurisia. 
E) nunca restringe a respiração. 

 
19 - Durante a abdução tomando como ponto de 
referência fixo a escápula, podemos comprovar: 

A) Uma abertura até 150 graus do ângulo escápulo-
clavicular. 

B) Uma elevação de 10 graus da porção interna da 
clavícula. 

C) Uma rotação longitudinal de 90 graus da clavícula 
para trás. 

D) Uma rotação interna de 130 graus de escápula. 
E) Todas corretas. 

 
20 - Pode-se observar fases e ações diferentes musculares 
durante a flexão. Sobre as fases da flexão marque a 
alternativa errada: 

A) Córaco braquial é motor primário da primeira fase 
de flexão 40 graus. 

B) Se a flexão é unilateral é possível finalizar o 
movimento realizando uma abdução máxima do 
braço e uma inclinação lateral da coluna. 

C) Se a flexão é bilateral o fim do movimento é igual 
ao da abdução associada a uma hiperlordose por 
ação dos músculos lombares. 

D) A flexão está limitada na articulação escápulo-
umeral pela tensão do ligamento córaco-umeral.  

E) De 0 a 60 graus os músculos motores são os 
mesmos que participam da abdução (trapézio e 
serrátil). 



 

21-Na superfície posterior do punho os tendões extensores 
passam por baixo do ligamento anular dorsal do carpo por 
seis túneis osteofibrosos acompanhados de seis bainhas 
sinoviais que de dentro para fora são: 

A) Túnel flexor ulnar do carpo e flexor radial. 
B) Túnel flexor e radio ulnar. 
C) Túnel extensor e flexor radial. 
D) Túnel abdutor longo e curto do polegar. 
E) Túnel extensor ulnar do carpo e extensor próprio 

do dedo mínimo. 
 
22 - Inflamação aguda dos pulmões que em geral ocorre 
quando os mecanismos normais de defesa do sistema 
respiratório falham em manter o trato respiratório inferior 
estéril, causando a obstrução de pequenos bronquíolos e 
alvéolos com exsudato fibrótico: 

A) Pneumonia. 
B) Empiema. 
C) Derrame pleural. 
D) Edema pulmonar. 
E) Pneumotórax. 

 
23 - Distúrbio de herança autossômica recessiva mais 
comum em pessoas brancas que causa nos pulmões 
produção excessiva de muco viscoso e dano no sistema 
mucociliar: 

A) Linfangioleiomiomatose. 
B) Bronquite crônica. 
C) Fibrose cística. 
D) Embolia. 
E) Tuberculose. 

 
24 - São considerados fatores de risco associados a 
embolia pulmonar: 

A) câncer 
B) AVC 
C) Lúpus 
D) contraceptivo oral 
E) todas corretas 

 
25 - Uma das causas primárias de sofrimento respiratório 
neonatal que leva a insuficiência respiratória e pode levar a 
morte: 

A) Fibrose pulmonar idiopática. 
B) Fibrose pulmonar. 
C) Síndrome de aspiração de mecônio. 
D) Pneumonia por hipersensibilidade. 
E) Displasia broncopulmonar. 

 
26 - São fatores de risco para distúrbios 
pulmonares,exceto: 

A) asma. 
B) obesidade. 
C) trauma. 
D) nascimento à termo. 
E) disfunção vascular. 

 
 
 
 
 

27 – A classificação da sarcoidose por estágios está correta 
em todas exceto: 

A) Estágio 1 Fibrose pulmonar. 
B) Estágio 2 linfadenopatia do hilo bilateral e 

infiltração pulmonar. 
C) Estágio 3 infiltrado pulmonar e anormalidade do 

hilo. 
D) Estágio 0 nenhum achado visível. 
E) Estágio 1 linfadenopatia do hilo bilateral. 

 
28 – São Fatores que influenciam o desempenho de 
pacientes com TCE em exercícios, exceto: 

A) Disautonomia. 
B) Emocional estável. 
C) Convulsões. 
D) Labilidade emocional. 
E) Déficit cognitivo. 

 
PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 A Revolução Industrial provocou a dissociação 
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o 
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem 
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e 
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de 
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde 
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e 
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da 
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. 
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção 
pessoal de cada um. 
 Essa ruptura teve o importante papel de contribuir 
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. 
A sociedade humana se transformou, com a eficiência 
técnica e a consequente redução do tempo social 
necessário à produção dos bens de sobrevivência. 
 O privilégio da eficiência na dominação da 
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em 
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o 
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no 
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e 
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia 
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que 
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade 
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de 
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar 
o nível dos meios de produção. 
 Graças a essa especialização e priorização, foi 
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade 
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema 
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da 
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à 
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial 
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a 
eficiência desejada. 

(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:  
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações) 

 
 



 

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto: 
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a 
ética foi extinta a partir do século XIX. 
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo 
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior. 
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como 
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a 
liberdade desejada. 

A) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
B) Está correta apenas alternativa II. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao 
texto, exceto: 

A) O autor defende que o sistema capitalista 
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o 
consumo, menor a opressão. 

B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser 
classificado como verbo e “da liberdade social”, o 
objeto indireto. 

C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” 
(1º parágrafo) corresponde à ideia de 
consequência de porém, expressão que pode 
ocupar o mesmo lugar na oração. 

D) A definição de “Liberdade” é tomada como 
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e 
na conversão da natureza em bens e serviços. 

E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração 
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), 
manteria correta a pontuação e não modificaria a 
estrutura sintática do período. 

 
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras 
estão corretamente grafadas: 

A) gorgeta – genjiva – vagem 
B) tigela – pagem – cafajeste 
C) deslise – firmeza – gás 
D) pesquisa – proeza – paralizia 
E) jiló – alforje – vertigem 

 
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque: 

A) é monossilábico tônico terminado em a. 
B) a vogal a tem timbre aberto. 
C) é um monossílabo átono. 
D) é palavra sem valor semântico. 
E) N. D. A. 

 
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase 
foi usado incorretamente: 

A) Maria fica à vontade em sua casa. 
B) Esta é a pessoa à qual me referi. 
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido. 
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia. 
E) Dirigia-se àquela que estava distante. 

 
 
 
 
 

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período 
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”? 

A) Por separar orações adverbiais. 
B) Por marcar o vocativo. 
C) Por marcar termos intercalados. 
D) Por indicar a elipse do verbo. 
E) Por separar os termos que se quer realçar. 

 
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são 
formados pelo processo de derivação regressiva: 

A) percorrer / fala 
B) amanhecer / embarque 
C) mulher-gato / pedreiro 
D) corte / janta 
E) pesca / ajoelhar 

 
36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se 
como “complemento nominal”. 

A) A criança foi encontrada por policiais. 
B) O vestido da menina é lindo. 
C) Obedeço aos meus pais. 
D) Comovemos a todos, mas a ninguém 

convencemos. 
E) O sítio fica longe da estação. 

 
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma 
figura conhecida por: 

A) metonímia 
B) catacrese 
C) ironia 
D) hipérbole 
E) prosopopéia 

 
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a 
concordância prescrita pela gramática. Indique-a. 

A) Ela está meio aborrecida. 
B) Havia menos pessoas no evento. 
C) Água é bom para a saúde. 
D) Estávamos alertas. 
E) Estamos quites. 

 
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância. 

A) Bateram cinco horas o relógio do escritório. 
B) Vossas Excelências passa bem? 
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso 

mundial. 
D) Vinte por cento da população será avisado. 
E) N. D. A. 

 
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal. 

A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais. 
B) Aspirei ao perfume das flores. 
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo. 
D) Todos visamos ao progresso. 
E) Mário lembra seu pai no modo de falar. 

 
   
 
 


