
1 

 
 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA - NASF 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Sobre o Complexo do Ombro, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) É composto pela escápula, clavícula e pelo úmero. 
b) Necessita de estabilidade dinâmica, quando um 
segmento ou grupo de segmentos depende mais dos 
músculos que das estruturas articulares para a 
manutenção da sua integridade. 
c) Uma articulação funcional é comumente descrita 
como fazendo parte do complexo, sendo formada 
pelo arco coracoacromial e a cabeça do úmero. 
d) O arco coracoacromial, também pode ser 
denominado como articulação supraumeral enão 
desempenha papel importante na função e disfunção 
do ombro. 
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16 - Ainda sobre o Complexo do Ombro, assinale a 
alternativa correta: 
a) Possui três articulações interdependentes: 
escapulotorácica, acromioclavicular e glenoumeral. 
b) A articulação escapulotorácica é considerada uma 
articulação anatômica verdadeira. 
c) O alamento e o ponteamento escapular ocorrem 
quando a amplitude de movimento for exaurida ou 
em certas situações patológicas. 
d) A articulação esternoclavicular é uma articulação 
sinovial plana com 2 graus de liberdade de 
movimentos. 
 
17 - Sobre os ligamentos do Complexo do 

Tornozelo-Pé, assinale a alternativacorreta: 
a) A capacidade de o ligamento colateral lateral 
resistir tanto à dorsiflexão/flexão plantar, inclinação 
do tálus ou rotação talar é independente da posição 
da articulação do tornozelo. 
b) O ligamento talofibular anterior é o mais forte. 
c) A ruptura do ligamento talofibular anterior resulta 
invariavelmente em instabilidade ântero-lateral do 
tornozelo. 
d) O ligamento talofibular anterior raramente se 
rompe sozinho. 
 
18 - Ainda sobre o Complexo do Tornozelo-Pé, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A inclinação dos metatarsos distribui peso através 
de suas cabeças quando o calcanhar se ergue. 
b) A elevação do arco plantar com extensão dos 
artelhos acontece devido ao efeito molinete das 
articulações metatarsofalangianas sobre a 
aponeurose plantar. 
c) Os ligamentos de suporte primário dos arcos 
plantares são, em ordem de importância: 
calcaneonavicular plantar, plantar longo, aponeurose 
plantar e plantar curto. 
d) Em torno de três anos de idade, a maioria das 
crianças já desenvolveu um arco plantar semelhante 
ao de um adulto. 
 
19 - Sobre Exercícios Respiratórios, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O Exercício Respiratório com freno-labial é, 
muitas vezes, realizado espontaneamente por 
pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). 
b) O Exercício Respiratório Diafragmático é 
realizado aplicando-se estímulo manual na região 
abdominal, com alta compressão, solicitando-se 
inspiração nasal de forma suave e profunda com 
deslocamento anterior da região abdominal. 

c) O Exercício Respiratório Suspiros Inspiratórios 
tem sido proposto como um plano sistemático para 
treinamento em pacientes com disfunção 
respiratória, com o objetivo de melhorar força e 
endurance muscular ventilatória, aumentar a 
saturação da hemoglobina e os volumes pulmonares 
e distribuir homogeneamente a ventilação. 
d) O Exercício Respiratório com Tempos 

Respiratórios Equivalentes é indicado como 
estratégia a ser adotada durante os quadros de 
broncoconstrição. 
 
20 - Sobre as Técnicas Convencionais de 

Desobstrução Brônquica, assinale a alternativa 
correta: 
a) A Tosse Assistida e o Huffing são de fundamental 
importância na remoção de secreções da parte distal 
da árvore brônquica. 
b) A Drenagem Postural objetiva deslocar as 
secreções brônquicas até a carina. 
c) A Percussão deve ser realizada durante a 
inspiração. 
d) A Vibração, para agir sobre o batimento ciliar, 
deve ter uma frequência de 10 Hz. 
 
21 - Sobre o Teste de Caminhada de Seis Minutos, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Constitui prova de avaliação do condicionamento 
cardiorrespiratório de intensidade máxima. 
b) É preditor de morbidade e mortalidade em 
pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos, 
adultos e crianças. 
c) Não deve ser realizado diante da suspeita de 
infarto agudo do miocárdio recente. 
d) Não é necessária a presença constante de um 
médico durante a sua realização. 
 
22 - Sobre Reabilitação Pulmonar, assinale a 
alternativa correta: 
a) A avaliação da tolerância objetiva aos exercícios 
pode ser realizada por meio da Escala Modificada de 
Borg. 
b) Nos indivíduos com limitações 
predominantemente respiratórias, a monitorização da 
frequência cardíaca não se torna medida acurada da 
intensidade do exercício. 
c) Em indivíduos com DPOC, a elevação de 
membros superiores diminui o VO2 máximo e a 
produção de CO2, além de aumentar a participação 
dos músculos da cintura escapular na ventilação. 
d) A maior parte da carga ventilatória durante 
exercícios com membros superiores apoiados é 
realizada pelo diafragma. 
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23 - Após um Acidente Vascular Encefálico, a 
recuperação na hemiplegia pode ser observada 
por estágios. Em relação aos estágios iniciais, 
marque a alternativa incorreta: 
a) Estágio I: Flacidez, nenhum movimento dos 
membros acometidos. 
b) Estágio II: A espasticidade começa a se 
desenvolver, movimento voluntário mínimo. 
c) Estágio III: A espasticidade aumenta e pode se 
tornar grave. 
d) Estágio IV: Realização de combinações mais 
difíceis de movimento.  
 
24 - O Reflexo Tônico Cervical Simétrico (RTCS) 
surge ao nascimento e caracteriza-se por uma 
postura típica ao se promover a flexão ou 
extensão da cabeça. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente a resposta do RTCS e a 
idade em que ele é integrado: 
a) Com flexão da cabeça: flexão dos braços e 
extensão das pernas. Integrado de 4 a 6 meses. 
b) Com flexão da cabeça: extensão dos braços e 
flexão das pernas. Integrado de 2 a 4 meses. 
c) Com extensão da cabeça: extensão dos braços e 
flexão das pernas. Integrado de 2 a 4 meses. 
d) Com extensão da cabeça: flexão dos braços e 
extensão das pernas. Integrado de 4 a 6 meses. 
 
25 - Considerando as síndromes vasculares 
associadas ao Acidente Vascular Encefálico, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A Síndrome da Artéria Cerebral Anterior pode ter 
como uma de suas manifestações clínicas, problemas 
com imitação e tarefas com as duas mãos. 
b) A Síndrome da Artéria Cerebral Média pode ter 
como uma de suas manifestações clínicas, defeito de 
memória. 
c) A Síndrome da Artéria Cerebral Posterior pode 
ter como uma de suas manifestações clínicas a 
desorientação topográfica. 
d) A Síndrome da Artéria Vertebrobasilar pode ter 
como uma de suas manifestações clínicas a ataxia 
cerebelar. 
 
26 - Considerando os movimentos articulares 

acessórios, assinale a alternativa correta: 
a) Geralmente ocorrem em combinação um com o 
outro e resultam em movimento osteocinemático. 
b) Sua avaliação pode ser realizada ativamente pelo 
paciente, pois esses movimentos estão sob controle 
voluntário. 
c) Sua amplitude pode ser medida com goniômetros 
ou regras comuns. 

d) A mobilização articular para aumentar a 
distensibilidade das estruturas articulares não é 
indicada nosgraus 1 e 2 de movimento. 
 
27 - Os miótomos são frequentemente avaliados 
como parte da avaliação musculoesquelética, 
sobre eles, assinale a alternativa correta: 
a) C6 é avaliado por meio da extensão de cotovelo. 
b) C8 é avaliado por meio da abdução/adução dos 
dedos. 
c) L2 é avaliado por meio da extensão de joelho. 
d) L5 é avaliado por meio da dorsiflexão de 
tornozelo. 
 
28 - Considerando a avaliação da coordenação 

motora, assinale a alternativa incorreta: 
a) O teste índex-nariz pode revelar a 
disdiadococinesia. 
b) A manutenção ou fixação de uma posição de 
membro superior ou inferior pode revelar 
bradicinesia. 
c) O teste calcanhar sobre a canela pode revelar 
dismetria. 
d) A observação durante atividades funcionais pode 
revelar o tremor de repouso. 
 
29 - As lesões medulares traumáticas incompletas 
são um desafio para o Fisioterapeuta devido a seu 
quadro clínico pouco previsível. No entanto, há 
algumas características clínicas consistentes 
classificadas em Síndromes. Por exemplo, o 
envolvimento neurológico mais grave dos 
membros superiores que dos membros inferiores, 
com graus variáveis de comprometimento 
sensorial, caracterizam a Síndrome: 
a) Medular Posterior. 
b) Medular Central. 
c) Medular Anterior. 
d) Brown – Sequard. 
 
30 - Em relação às capacidades funcionais 
remanescentes após uma lesão medular 

traumática, qual das associações abaixo está 
incorreta? 
a) Pacientes com lesão medular em nível de L4 – L5 
com o uso de órteses tornozelo-pé bilaterais e 
muletas podem apresentar deambulação funcional. 
b) Pacientes com lesão medular em nível de C7 são 
dependentes para vestir-se e alimentar-se. 
c) Pacientes com lesão em nível de T4 – T6 podem 
participar plenamente de esportes em cadeiras de 
rodas. 
d) Pacientes com lesão em nível de C5 são capazes 
de se alimentar sozinhos. 


