
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* 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. 
* 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. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, 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 no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISIOTERAPEUTA 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - Segundo a Lei nº 6.316/75 do Conselho Federal e dos 
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o cancelamento 
do registro profissional, por falta de pagamento das anuidades, 
ocorre depois de decorrido o período de tempo de: 

A) 1 ano. 
B) 6 meses. 
C) 2 anos. 
D) 3 anos. 
E) 5 anos. 

 
02 - No corpo humano, existem poucos locais onde ocorrem 
movimentos articulares verdadeiramente translacionais. O 
exemplo mais próximo desse tipo de movimento é:  

A) Prono-supinação do antebraço. 
B) Inversão do tornozelo. 
C) Desvio ulnar. 
D) Rotação interna do quadril. 
E) Deslizamento dos ossos do carpo. 

 
03 - Plano cardinal que divide o corpo nas partes anterior e 
posterior. A frase anterior refere-se a: 

A) Plano vertical. 
B) Plano coronal. 
C) Plano transverso. 
D) Plano sagital. 
E) Plano horizontal. 

 
04 - “Substância branca lipídica que isola o axônio neural”. A frase 
anterior refere-se a uma estrutura do sistema nervoso capaz de: 

A) Conferir resistência aos axônios. 
B) Permitir a duplicação neuronal. 
C) Gerar velocidade de transmissão do impulso nervoso. 
D) Armazenar energia na célula. 
E) Realizar a apoptose celular. 

 
05 - Assinale a alternativa que indica as membranas que 
envolvem as estruturas musculares, na ordem da mais externa 
para a mais interna: 

A) Epimísio, perimísio e sarcolema. 
B) Sarcoplasma, perimísio e epimísio. 
C) Actina, miosina e sarcômero. 
D) Perimísio, ectomísio e endomísio. 
E) Fascículo, sarcômero e miofilamento. 

 
06 - São sinais e sintomas de lesão de neurônio motor inferior, 
EXCETO:  

A) Paralisia flácida 
B) Arreflexia ou hiporreflexia  
C) Atrofia muscular 
D) Clônus 
E) Osteoporose por desuso 

 
07 - Regula a temperatura corporal e o equilíbrio hídrico, 
controla as emoções e processa informações para o cérebro. O 
texto refere-se a: 

A) Cerebelo 
B) Córtex frontal. 
C) Tronco encefálico. 
D) Medula espinhal. 
E) Tálamo. 

 

08 - É o primeiro movimento perdido após uma lesão do 
cotovelo e o primeiro a ser recuperado. A frase anterior refere-
se a:  

A) Extensão do cotovelo. 
B) Flexão do cotovelo. 
C) Pronação. 
D) Supinação. 
E) Desvio radial. 
 

09 - “Condução é o mecanismo de troca de energia entre regiões 
de diferentes temperaturas, da mais quente para a mais fria, que 
é efetuado por meio de colisões moleculares diretas”. Assinale a 
alternativa abaixo que melhor representa a transferência de calor 
por condução: 

A) Micro-ondas. 
B) Ondas curtas. 
C) Ultrassom. 
D) Bolsa quente. 
E) Laser. 

 
10 - O uso da piscina terapêutica tem algumas contraindicações 
relativas e absolutas. Assinale a alternativa abaixo que melhor 
representa uma dessas contraindicações absolutas: 

A) Menstruação. 
B) Hipotensão arterial não controlada. 
C) Incontinência urinária. 
D) Traqueostomia. 
E) Epilepsia. 

 
11 - Para alcançar a amplitude completa de flexão do quadril, o 
joelho também precisa ser flexionado. Assinale a alternativa 
abaixo que melhor explica essa necessidade de flexionar o 
joelho: 

A) Para obter a contração máxima do músculo Psoas. 
B) Para inibir a contração do Quadríceps. 
C) Para aliviar a tensão nos músculos Isquiotibiais. 
D) Para estimular os órgãos tendinosos de Golgi do quadril. 
E) Para relaxar o tendão patelar. 

 
12 - “O alongamento excessivo é aquele bem além do 
comprimento normal do músculo e da amplitude de movimento 
da articulação, resultando em hipermobilidade”. As possíveis 
consequências desse tipo de alongamento na maioria das pessoas 
são:  

A) Ganho de força e de resistência muscular. 
B) Déficit de sensibilidade e predisposição a 

formigamentos. 
C) Diminuição de coordenação e equilíbrio. 
D) Dor e predisposição a lesões musculoesqueléticas. 
E) Melhora da postura e consciência corporal. 

 
13 - Segundo a Lei nº 8.080/90, em relação à gestão financeira 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a transferência de valores 
para Estados e Municípios deve considerar a combinação dos 
critérios abaixo, EXCETO: 

A) Perfil demográfico da região. 
B) Características quantitativas e qualitativas da rede de 

saúde. 
C) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período anterior. 
D) Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. 
E) Dimensões territoriais da localidade. 

 



 

14 - O sistema cardiovascular sofre alterações marcantes 
com o envelhecimento. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma dessas alterações:  

A) Aumento do volume cardíaco. 
B) Elevação da pressão arterial. 
C) Diminuição do peso cardíaco. 
D) Redução do volume sanguíneo. 
E) Aumento do volume diastólico final em repouso. 

 
15 - Endometriose é uma condição patológica do tecido que 
reveste o útero, que passa a crescer em locais extrauterinos, 
como nos ovários, por exemplo. As principais indicações de 
tratamento da endometriose são:  

A) Hemorragia. 
B) Instabilidade pélvica. 
C) Parestesia no baixo ventre. 
D) Dor e infertilidade. 
E) Edema e dor abdominal. 

 
16 - Durante a gravidez ocorrem várias alterações físicas na 
mulher para permitir o crescimento e desenvolvimento 
fetais. São alterações musculoesqueléticas encontradas 
durante a gestação, EXCETO:  

A) Semi-flexão dos joelhos. 
B) Diminuição do arco longitudinal medial dos pés. 
C) Anteroversão pélvica. 
D) Hiperlordose lombar. 
E) Tensão nos músculos paravertebrais. 

 
17 - A manutenção da temperatura corporal é fundamental 
para o bom funcionamento de células e órgãos. São 
mecanismos de conservação e produção de calor do corpo 
humano, EXCETO:  

A) Aumento da atividade das glândulas sudoríparas. 
B) Vasoconstricção dos vasos cutâneos. 
C) Piloereção. 
D) Tremor. 
E) Regulação hormonal. 

 

18 - Durante o tratamento fisioterapêutico de pacientes 
com patologias neurológicas, é comum a adoção de 
posturas do neurodesenvolvimento a fim de melhorar as 
habilidades funcionais. São benefícios obtidos com a 
postura de decúbito ventral sobre os cotovelos, EXCETO:  

A) Melhora do controle da cabeça e do pescoço. 
B) Suporte de peso em membros superiores. 
C) Melhora da estabilização da cintura escapular. 
D) Aumento do controle do tronco superior. 
E) Redução da extensão dos quadris. 

 
19 - Dispneia, dor com sudorese, síncope, edema periférico 
e tosse. Esse conjunto de sinais e sintomas é característico 
do comprometimento de qual dos sistemas abaixo?  

A) Pulmonar. 
B) Endócrino. 
C) Tegumentar. 
D) Cardiovascular. 
E) Nervoso. 

 
 
 
 

20 - “Osteogênese Imperfeita é um espectro de doenças que 
resultam de déficits na síntese de colágeno”. São 
características desse distúrbio, EXCETO:  

A) Ossos quebradiços. 
B) Hipertonia. 
C) Frouxidão ligamentar. 
D) Dentes frágeis. 
E) Anomalias cardiopulmonares. 

 
21 - “A reabilitação de pacientes com dor na coluna 
vertebral exige a associação de conhecimentos abrangentes 
de anatomia, fisiologia e função” e o uso das nomenclaturas 
adequadas facilita a comunicação entre os membros da 
equipe. O conceito de “extensão focal do disco além da 
placa terminal vertebral” refere-se a: 

A) Protusão de disco. 
B) Extrusão de disco. 
C) Fragmento de disco. 
D) Proeminência de disco. 
E) Hérnia de disco. 

 
22 - O teste de força muscular é um dos pontos mais 
importantes da avaliação fisioterapêutica. Solicitar ao 
paciente que faça uma concavidade (concha) com a planta 
do pé é uma forma de avaliar qual grupo muscular?  

A) Sóleo. 
B) Músculos intrínsecos do pé. 
C) Gastrocnêmio. 
D) Tibial posterior. 
E) Fibular longo. 

 
23 - O exame físico do ombro é muito importante na 
avaliação de distúrbios osteomioarticulares. Assinale a 
alternativa que melhor indica o que ocorre na Síndrome do 
Ombro Congelado:  

A) NÃO há mobilidade da articulação glenoumeral e a 
articulação escápulo-torácica se move. 

B) NÃO há mobilidade nas articulações: glenoumeral 
e escápulo-torácica. 

C) Há mobilidade na articulação glenoumeral e a 
articulação acrômio-clavicular NÃO se move. 

D) As articulações esterno-clavicular e acrômio-
clavicular NÃO se movem. 

E) Nenhuma articulação da cintura escapular se move. 
 
24 - Os mecanismos abaixo auxiliam o retorno venoso ao 
coração, EXCETO:  

A) Tônus venoso simpático. 
B) Bombeamento do músculo esquelético. 
C) Pressão aórtica média. 
D) Sucção cardíaca. 
E) Diferenças da pressão torácica causadas pelos 

esforços respiratórios. 
 
25 - Assinale a alternativa abaixo que indica o exame padrão 
ouro para o diagnóstico de Trombose Venosa Profunda:  

A) Pletismografia de impedância. 
B) Ultrassonografia compressiva. 
C) Cintilografia ventilação/perfusão. 
D) Flebografia. 
E) Angiografia. 

 



 

26 - A ventilação mecânica pode ser muito benéfica ou muito 
prejudicial para o paciente, dependendo de como ela é aplicada 
e modificada durante o tratamento. Nesse contexto, um dos 
recursos disponíveis é a Pressão Final Expiratória Positiva 
(PEEP). São efeitos benéficos da PEEP adequada, EXCETO:  

A) Recrutamento alveolar. 
B) Aumento da complacência pulmonar. 
C) Diminuição do trabalho respiratório. 
D) Restauração da Capacidade Residual Funcional. 
E) Aumento da resistência vascular pulmonar. 

 
27 - Assinale a alternativa que indica a patologia pediátrica que 
acomete as raízes nervosas de C5 e C6:  

A) Distrofia Muscular de Duchenne. 
B) Mielomeningocele. 
C) Encefalopatia não-progressiva da infância. 
D) Paralisia Braquial Obstétrica de Erb-Duchenne. 
E) Síndrome de Moebius. 

 
28 - A Terapia de Contensão Induzida é uma forma de 
tratamento contemporânea, que visa a desprogramação do 
desuso motor. Assinale a alternativa que contempla a situação, 
no contexto pediátrico, na qual será mais bem empregada essa 
terapia: 

A) Torcicolo congênito. 
B) Espinha bífida com paraplegia. 
C) Paralisia Cerebral com hemiparesia. 
D) Escoliose. 
E) Lesão medular com tetraparesia. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores poemas. 
3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 150) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela seja 
aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente do 
contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos e 
semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 
As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 

 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
 
 
 



 

32 - De acordo com o que se conhece da situação social no Rio 
de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no filme. 
B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava o 

Bope, no passado. 
C) São traficantes disfarçados, que usam carros oficiais e 

têm a imprensa a seu favor. 
D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 

governo do Estado do Rio de Janeiro. 
E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) que 

disputam com os traficantes o domínio das favelas. 
 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de Elite 2” 
trata da situação de violência e crise social no Rio de Janeiro. Em 
que trecho o texto lido transmite a ideia de que uma das soluções 
para a violência na cidade é atuação do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em conflito. 
B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 

realidade se igualam.  
C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero da 

PM foi derrubado por bandidos. 
D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão ainda 

está muito longe de [...] ter livrado as comunidades da 
violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados de 

defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 


