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* 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.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
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* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois
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seu preenchimento e assinale no local indicado.
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 29/04/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou
a mesma.
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DATA: 28 DE ABRIL DE 2013

PARTE I - FISIOTERAPEUTA
01 - A profissão de fisioterapeuta foi criada no dia 13 de
outubro de 1969 através da:
A) Lei 6.316
B) Lei 938
C) Lei 8.856
D) Resolução COFFITO 10
E) Resolução COFFITO 80
02 - Os movimentos do quadril são realizados por uma única
articulação: a articulação coxo-femural. Essa articulação possui
menos amplitude que o ombro, entretanto assim como a glenoumeral quantos graus de liberdade a mesma possui:
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
03 - O ângulo Q (quadricipital) é bastante discutido na literatura
como uma causa biomecânica de grande relevância ao
aparecimento da síndrome da dor patelofemural (SDPF). Sobre
o ângulo Q, assinale a alternativa CORRETA:
A) O ângulo Q é formado pela interseção de uma linha
oriunda da cicatriz umbilical ao centro da patela e
outra linda vindo do maléolo medial do tornozelo.
B) O ângulo Q é formado pela interseção de uma linha
oriunda da cicatriz umbilical ao centro da patela e
outra linda vindo do maléolo lateral do tornozelo.
C) A interseção de uma linha imaginária oriunda da
Espinha Ilíaca Póstero-Superior (EIPS) ao centro da
patela e outra linha vindo da tuberosidade da tíbia
formam esse ângulo.
D) A interseção de uma linha imaginária oriunda da
Espinha Ilíaca Ântero-Superior (EIAS) ao centro da
patela e outra linha vindo da tuberosidade da tíbia
formam esse ângulo.
E) O ângulo Q é representado pela incisura
interespinhosa da tíbia e a incisura intercondiliana do
fêmur. Sendo esse ângulo maior nas mulheres em
virtude do quadril ginecóide que favorece o geno
valgo.
04 - As articulações do pé são numerosas e complexas, pois
unem os ossos do tarso entre si e com os ossos do metatarso.
São articulações do pé, EXCETO:
A) Articulação subastragalina
B) Articulação de Chopart
C) Articulação de Lisfranc
D) Articulação escafocubóide
E) Articulação tíbio-tarsiana
05 - São músculos flexores do membro superior, EXCETO:
A) Bíceps braquial
B) Deltóide anterior
C) Tríceps braquial
D) Coracobraquial
E) Braquial

06 - São músculos extensores do membro superior,
EXCETO:
A) Tríceps braquial
B) Deltóide posterior
C) Redondo maior
D) Bíceps braquial
E) Anconeo
07 - Na avaliação da marcha humana são observadas as
fases de oscilação (balanceio) e apoio (ou suporte), desta
forma é CORRETO afirmar:
A) Em toda a fase de suporte o indivíduo se encontra
em apoio bipodal, garantindo assim o passo.
B) Na fase de suporte médio e durante toda a
oscilação o indivíduo se encontra em apoio
unipodal.
C) Na fase de choque do calcanhar os músculos da
panturrilha são ativados para garantir a flexão
plantar do tornozelo nesta fase.
D) Durante a fase de pré-oscilação o indivíduo se
encontra em apoio unipodal para garantir a
passada.
E) Os músculos paravertebrais não participam do
processo de locomoção do ser humano.
08 - A avaliação da força muscular é um importante passo
para a formulação do diagnóstico cinesiológico funcional,
entretanto a subjetividade dos testes de função muscular
pode levar o examinador a um falso diagnóstico. Sobre
este exame é CORRETO afirmar:
A) No grau 1, diferente do grau zero, já se observa
movimento articular.
B) O grau 3 é observado quando o paciente realiza o
movimento a favor da gravidade.
C) No grau 2 de força muscular observa-se apenas
um esboço de contração muscular.
D) O grau 5 de força muscular é atribuído quando o
paciente realiza o movimento contra uma
resistência sub-máxima.
E) O grau 5 de força muscular é atribuído quando o
paciente realiza o movimento contra uma
resistência máxima.
09 - As deformidades da coluna vertebral são identificadas
através de uma avaliação postural minuciosa. Desta forma,
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A escoliose torácica direita é observada quando o
ombro direito do paciente se encontra mais
elevado que o ombro esquerdo.
B) Os processos de gibosidade são observados nas
escolioses estruturais, tendo o teste de 1 minuto
positivo.
C) Nas deformidades escolióticas existe uma rotação
dos processos espinhosos para o lado da
concavidade.
D) A escoliose torácica esquerda é observada quando
o ombro esquerdo do paciente se encontra mais
baixo que o ombro direito.
E) O grau 1 das escolioses é considerada apenas
como uma atitude escoliótica, onde a coluna é
flexível e não apresenta gibosidade.

10 - São manobras realizadas para avaliar a função
cerebelar, EXCETO:
A) Sinal de babinsk
B) Prova índex-nariz
C) Prova calcanhar-joelho
D) Prova de Romberg
E) Movimentos alternantes rápidos
11 - A eletrotermofototerapia é muito utilizada na prática
clínica da fisioterapia e sua efetividade já foi observada
por meio de revisões sistemáticas e metanálises. Dentre os
recursos abaixo, qual deles retira calor do corpo:
A) Ultrassom
B) Ondas Curtas
C) Microondas
D) Crioterapia
E) LASER
12 - O ultrassom é utilizado com fins terapêuticos há mais
de 70 anos, tendo registros de uso frequente no Canadá,
Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Sobre
esse importante recurso fisioterápico, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) As ondas ultrassônicas são produzidas por uma
corrente alternada fluindo através de cristal
piezelétrico.
B) A atenuação da onda ultrassônica aumenta se o
tecido possui maior quantidade de proteína e
menor quantidade de água.
C) São ondas sonoras que variam de 16 a 20.000 Hz.
D) No ultrassom pulsátil o predomínio de ação é
mecânico, enquanto o ultrassom contínuo a ação
térmica é evidenciada.
E) O ultrassom de 3 MHz possui uma maior absorção
pelos tecidos, porém a sua penetração é menor.
13 - A hidroterapia é o “uso da água, em qualquer de seus
estados, com finalidades terapêuticas”. Sendo este um
importante recurso fisioterápico assinale a alternativa
CORRETA:
A) Movimentos realizados a favor do empuxo, na
piscina terapêutica são indicados para aumento de
força muscular.
B) O empuxo “é a pressão que um líquido exerce
igualmente sobre todas as áreas da superfície de
um corpo imerso em repouso”.
C) O empuxo é a força, experimentada para cima,
que atua em sentido oposto à força da gravidade
(Princípio de Arquimedes).
D) A pressão hidrostática é menor quanto mais
profunda for a piscina terapêutica.
E) “É a força de empuxo que empurra o indivíduo
para o centro da terra”.

14 - O alongamento é uma das técnicas cinesioterápicas mais
utilizada para ganho de amplitude de movimento. Sobre essa
técnica, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Elasticidade é a capacidade do tecido mole retornar ao
comprimento de repouso após um alongamento.
B) Plasticidade é a tendência do tecido mole de assumir
um comprimento novo e maior após a força de
alongamento ter sido removida.
C) No alongamento ativo (inibição ativa) o paciente
relaxa reflexamente o músculo a ser alongado antes da
manobra de alongamento.
D) Na técnica de contração do agonista o paciente contrai
isotônicamente o músculo oposto (agonista) ao
músculo retraído (antagonista) contra resistência.
E) No alongamento passivo a direção do alongamento é
no sentido da retração muscular.
15 - O Sistema Único de Saúde - SUS foi criado em 1988 pela
Constituição Federal Brasileira e é considerado um dos maiores
sistemas públicos de saúde do mundo. Sobre o SUS, assinale a
alternativa CORRETA:
A) A equipe básica do SUS é constituída pelo médico,
enfermeiro, dentista e fisioterapeuta.
B) Os conselhos de saúde municipais são compostos
apenas por gestores e profissionais de saúde.
C) O NASF se consolida como mais uma porta de
entrada da Atenção Básica.
D) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser
preferencialmente a atenção básica (postos de saúde,
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.)
E) O NASF tipo II deverá dar suporte a, no mínimo, 8
equipes da Estratégia de Saúde da Família.
16 - A Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 instituiu a
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,
tendo como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as
estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da
atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos
trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos
modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Sobre
as políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora, assinale
a alternativa CORRETA:
A) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
(CEREST) promovem ações para melhorar as
condições de trabalho e a qualidade de vida do
trabalhador por meio da prevenção e vigilância.
B) A equipe de profissionais dos CEREST’s regionais é
integrada por 5 profissionais de nível médio e 10
profissionais de nível superior.
C) As ações em saúde do trabalhador são desenvolvidas
apenas nos níveis de prevenção primária.
D) Apenas os trabalhadores, homens e mulheres,
inseridos no mercado de trabalho formal são sujeitos
desta Política.
E) As metas e os indicadores para avaliação e
monitoramento da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora devem estar contidos
nos instrumentos de gestão definidos planos de saúde.

17 - Qual dos testes abaixo é utilizado para diagnosticar uma
tendinite e/ou tenossinovite do tendão da cabeça longa do
músculo bíceps braquial:
A) Teste de Yergason
B) Teste de Jobe
C) Teste de Apley
D) Teste de Neer
E) Teste de McMurray
18 - As disfunções temporomandibulares (DTM) referem-se a
um conjunto de desordens envolvendo os músculos
mastigatórios, a articulação temporamandibular (ATM) e/ou
ambos. Sua etiologia é multifatorial e inclui
microtraumatismos, maloclusão e hábitos parafuncionais. São
exemplos de hábitos parafuncionais relacionadas às DTM’s:
A) Caminhar na ponta dos pés
B) Sentar-se sobre os calcanhares
C) Inclinar a coluna para frente enquanto escreve
D) Mascar chicletes e roer as unhas
E) Rodar a coluna ao atender um telefone
19 - Hérnia de disco é a saída do núcleo pulposo através de uma
fissura do seu anel fibroso, o qual pode comprimir raízes
nervosas e causar dor. Qual das hérnias discais abaixo são
encontrados nódulos de Schmorl:
A) Hérnia póstero-lateral
B) Hérnia Antero-lateral
C) Hérnia intraesponjosa
D) Hérnia posterior
E) Hérnia anterior
20 - A tenossinovite de Quervain é uma inflamação dos tendões
e bainhas sinoviais dos tendões da borda radial do punho. A
principal causa deste problema é a realização de movimentos
repetitivos com o punho e dedos. Quais músculos são
comprometidos pela tenossinovite de Quervain:
A) Músculos extensor radial curto do carpo e extensor do
polegar
B) Músculos extensor radial longo do carpo e extensor do
polegar
C) Músculos extensor radial longo e curto do carpo
D) Músculos abdutor longo e curto do polegar
E) Músculos abdutor longo e extensor curto do polegar
21 – Proteção articular e conservação de energia são medidas
fundamentais na melhoria da qualidade de vida e capacidade
funcional de pacientes com doenças reumáticas. São objetivos
da proteção articular e conservação de energia, EXCETO:
A) Manter as articulações em posição de deformidade
B) Promover controle da dor e inflamação
C) Ajudar no processo de reparo tecidual
D) Promover estabilidade articular
E) Manter a independência funcional
22 - As osteoartrites são caracterizadas pela perda progressiva
da cartilagem articular devido à ativação desordenada de quais
células do tecido cartilaginoso:
A) Sinoviócitos
B) Osteoclastos
C) Osteoblastos
D) Colágeno
E) Condrócitos

23 - “Caracterizada como dor crônica que migra por vários
pontos do corpo e se manifesta especialmente nos
músculos, tendões e nas articulações. Os distúrbios do
sono (sensação de sono não restaurador) e a fadiga são
relatados por 75% dos casos”. A qual doença reumática
refere-se essa descrição:
A) Osteoatrite
B) Fibromialgia
C) Polimiosite
D) Artrite reumatoide
E) Artrite reumatoide juvenil
24 - Doença crônica progressiva do sistema nervoso,
caracterizada por sinais cardinais de rigidez, acinesia,
bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Qual doença
neurológica apresenta essas características clínicas:
A) Doença de Paget
B) Acidente vascular encefálico
C) Traumatismo raquimedular
D) Doença de Parkinson
E) Traumatismo crânio-encefálico
25 - Comum nas lesões da medula espinhal, a bexiga
neurogênica é a perda da função normal da bexiga
provocada pela lesão de uma parte do sistema nervoso.
Sobre bexiga neurogênica, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Na bexiga neurogênica não-inibida, o enchimento
vesical desencadeia contrações, que passam a ser
interpretadas como urgência miccional.
B) A bexiga neurogênica reflexa é causada por lesão
total acima do centro de micção, com
comprometimento sensitivo e motor, tendo como
característica a dissinergia detrusora esfincteriana.
C) A bexiga neurogênica hiperativa (espástica) é
incapaz de contrair e de esvaziar adequadamente o
seu conteúdo.
D) Bexiga neurogênica autônoma é o principal tipo
de bexiga neurogênica flácida, sendo causada por
lesão abaixo ou no centro da micção
interrompendo o arco-reflexo. Este tipo de bexiga
é comum na fase de choque medular.
E) A bexiga neurogênica paralítico-sensitiva consiste
em um subtipo de bexiga neurogênica flácida,
porém a lesão é limitada ao corno posterior da
medula espinhal.
26 - A asma apresenta um forte componente alérgico
hereditário e gera uma resposta inflamatória, onde a
exposição do paciente ao alérgeno leva a uma rápida
resposta brônquica, com liberação de substâncias
broncoconstritoras. Quais substâncias broncoconstritoras
são liberadas nesta situação:
A) Renina e angiotensina
B) Renina e leucotrienos
C) Histaminas e angiotensina
D) Angiotensina e leucotrienos
E) Histaminas e leucotrienos

27 - Paciente F.D.T., apresenta ao raio X de tórax uma
hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitóráx
esquerdo, com traqueia e área cardíaca desviados para a
direita. Marque a alternativa que esses dados
correspondem:
A) Derrame Pleural
B) Atelectasia
C) Pneumotórax
D) Infarto agudo do miocárdio
E) Angina pecturis
28 - A mielomeningocele é um defeito congênito em que a
espinha dorsal e o canal espinhal não se fecham antes do
nascimento. Sobre mielomeningocele, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A mielomeningocele é causada por falha no
fechamento do tubo neural, durante a última
semana de gestação.
B) A mielomeningocele é o tipo mais comum de
espinha bífida.
C) Na mielomeningocele os tecidos que cobrem a
medula espinhal se projetem pelas costas da
criança.
D) Mielomeningocele é uma forma de disrafismo
espinhal, ocasionada por falha na fusão dos arcos
vertebrais posteriores e displasia da medula
espinhal.
E) Os
sinais
clínicos
característicos
da
mielomeningocele irão se manifestar nas áreas
abaixo do nível do defeito espinhal.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até
bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no
Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe
notaram os nossos historiadores pela vida das cidades –
simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –,
estas não podiam exercer maior influência sobre a
evolução da língua falada, que, sem nenhum controle
normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”.
(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade
Brasileira)
29 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza
pelo Brasil-colônia.
II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da
vida do campo sobre a das cidades.
III – Segundo o autor, a evolução da língua falada
independe da condição de Brasil-colônia.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão incorretos.
30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte
significado:
A) pavor
B) surpresa
C) dificuldade
D) angústia
E) antipatia
31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com
relação ao que se pode inferir do texto, exceto:
A) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque não se seguiam normas linguísticas.
B) Os historiadores consideram o campo mais
importante que as cidades.
C) Para o autor, as festas religiosas têm importância
para a evolução da língua falada.
D) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque o Brasil se distanciava linguisticamente de
Portugal.
E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em
Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.
32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão
grafados de forma correta:
A) beneficiente – misto – cafajeste
B) empecilho – disenteria – litígio
C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
E) subterfúgios – derrepente – sugestão
33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que
deve ser acentuado graficamente:
A) pudico – transfuga
B) avaro – aziago
C) ciclope – condor
D) enigma – gratuito
E) ibero – ureter

34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes
elementos mórficos:
A) prefixo – radical – desinência verbal
B) radical – desinência nominal
C) radical – vogal temática
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical – sufixo

39 - A concordância nominal está correta em todas as
frases, exceto em:
A) Virtude é necessária.
B) Escolheste má hora e lugar.
C) A bebida alcoólica é proibida.
D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
E) A porta estava meio aberta.

35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o
verbo destacado no pretérito imperfeito do modo
subjuntivo:
A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
B) Farei o trabalho se tiver tempo.
C) É justo que eles fiquem.
D) Ele falava muito durante as aulas.
E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha
resolvido.

40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase
“Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes
que se põem a cantar”:
A) prosopopeia
B) anáfora
C) paronomásia
D) anacoluto
E) pleonasmo

36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais
belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se,
respectivamente, quanto a predicação em:
A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.
37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador
de crase está incorreto:
A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
C) Pedro chegou à escola antes de mim.
D) Assistimos à uma partida de tênis.
E) Costumo ir à feira aos domingos.
A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e
completa um substantivo.
II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o
substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim
como o verbo “causar”.
III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence,
no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.

