
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISIOTERAPEUTA 



 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - De acordo com a Lei nº 8.856/94, os fisioterapeutas 
ficam sujeitos à prestação máxima de uma determinada 
quantidade de horas de trabalho. Assinale a alternativa que 
indica a opção CORRETA sobre a jornada máxima de 
trabalho do fisioterapeuta:  

A) 40 horas semanais. 
B) 20 horas semanais. 
C) 35 horas semanais. 
D) 30 horas semanais. 
E) 44 horas semanais. 

 
02 - Os graus de liberdade equivalem ao número de planos 
em que a articulação se movimenta. Portanto, os graus de 
liberdade para o corpo humano são no máximo: 

A) 5 
B) 3 
C) 10 
D) 6 
E) 8 

 
03 - “É encontrado profundamente ao sarcolema, passando 
paralela e superficialmente à miofibrila. Armazena e libera 
íons cálcio durante o processo contrátil do músculo”. O 
texto refere-se à (ao):  

A) Retículo sarcoplasmático. 
B) Sistema tubular transverso. 
C) Retículo endoplasmático. 
D) Junção neuromuscular. 
E) Linha Z. 

 
04 - “É um complexo de 20 músculos, três articulações 
ósseas e três superfícies móveis de tecidos moles que 
permitem uma mobilidade maior que qualquer outra 
estrutura articular do corpo”. A frase anterior refere-se a 
(ao):  

A) Quadril. 
B) Mão. 
C) Pé. 
D) Ombro. 
E) Coluna. 

 
05 - A patela é o osso sesamoide mais largo do corpo. São 
funções da patela, EXCETO: 

A) Aumentar o torque dos extensores do joelho. 
B) Fornecer um mecanismo de deslizamento para os 

tendões para reduzir a compressão e a fricção.  
C) Medializar as forças dos músculos dos quadris. 
D) Contribuir para a estabilidade do joelho. 
E) Proteger os côndilos femorais de traumas diretos. 

 
06 - A espasticidade é observada nas lesões do neurônio 
motor superior. São características da espasticidade, 
EXCETO: 

A) Hipertonicidade muscular. 
B) Resistência aumentada ao estiramento. 
C) Envolvimento principalmente dos músculos 

flexores dos membros superiores e extensores dos 
membros inferiores. 

D) Possibilidade de associação à fraqueza muscular. 
E) Sinal da roda denteada. 

 

07 - A amnésia pós-traumática é a perda de memória de 
eventos que ocorreram imediatamente após o despertar ou a 
partir do momento da lesão. A duração da amnésia pós-
traumática pode indicar a gravidade do traumatismo 
craniano. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de 
amnésia pós-traumática de um paciente que sofreu um 
traumatismo craniano moderado: 

A) De uma a 24 horas. 
B) Menos de 60 minutos. 
C) Mais de uma semana. 
D) De 48 a 72 horas. 
E) Entre 3 e 5 dias. 

 

08 - Quanto à avaliação musculoesquelética do cotovelo, 
assinale a alternativa CORRETA, que indica a ação 
(movimento), o músculo e a inervação, respectivamente: 

A) Supinação do antebraço; Supinador e 
Braquiorradial; Nervo Ulnar. 

B) Pronação do antebraço; Pronador redondo; Nervo 
musculocutâneo. 

C) Flexão do cotovelo; Bíceps braquial e Braquial; 
Nervo mediano. 

D) Extensão do cotovelo; Tríceps e Ancôneo; Nervo 
Radial. 

E) Desvio radial do antebraço; Flexor radial do carpo; 
Nervo interósseo posterior. 

 
09 - “As modalidades de aquecimento podem ser 
subdivididas de acordo com seu principal modo de 
transferência de calor durante o aquecimento seletivo de 
tecidos superficiais e profundos”. Baseado nisso, assinale a 
alternativa que melhor representa a relação CORRETA 
entre modalidade terapêutica e modo de transferência 
térmica: 

A) Laser; Convecção. 
B) Ultrassom; Conversão. 
C) Hidroterapia; Conversão. 
D) Ondas curtas; Condução. 
E) Banho de parafina; Condução. 

 
10 - Ao usar a piscina terapêutica, deve-se compreender que 
o comportamento do corpo difere no solo e na água, graças 
às diferentes forças atuantes nos dois meios. Assinale a 
alternativa que melhor explica por que a flutuação fica 
comprometida ao se prender a respiração: 

A) Devido ao aumento da densidade relativa. 
B) Pela diminuição do empuxo. 
C) Em virtude do surgimento de fluxo turbulento. 
D) Devido à exacerbação da pressão hidrostática. 
E) Por causa da perda da tensão superficial da água. 

 
11 - “É uma doença inflamatória asséptica do tecido 
sinovial, primariamente da coluna. É geralmente 
diagnosticada após radiografias, que indicam fusão na 
articulação sacroilíaca. O antígeno HLA-B27 está presente 
em 95% dos pacientes”. O texto refere-se a uma patologia 
que pode ser tratada com exercícios na bola suíça. Assinale 
a alternativa CORRETA que indica essa patologia:  

A) Esclerose Múltipla. 
B) Artrite Reumatóide. 
C) Espondilite Anquilosante. 
D) Escoliose. 
E) Doença de Parkinson. 



 

12 - “A contração dos músculos é acompanhada pela 
inibição simultânea de seus antagonistas”. A frase 
relaciona-se a um dos princípios neurofisiológicos que 
embasam a técnica de Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva. Assinale a alternativa CORRETA que 
nomeia esse princípio: 

A) Indução sucessiva. 
B) Inervação recíproca. 
C) Somação espacial. 
D) Irradiação. 
E) Efeito pós-descarga. 

 
13 - O Conselho de Saúde, instância colegiada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde (Lei 8.142/90). 
Ele é composto pelos representantes das seguintes esferas, 
EXCETO:  

A) Governo. 
B) Profissionais de saúde. 
C) Usuários. 
D) Prestadores de serviços. 
E) Poder judiciário. 

 
14 - “Capacidade máxima do indivíduo de captar, 
transportar e metabolizar o oxigênio nos músculos 
esqueléticos”. Essa é a variável fisiológica mais utilizada 
para avaliação da aptidão cardiorrespiratória. O texto refere-
se a: 

A) Volume de reserva inspiratório. 
B) Capacidade vital forçada. 
C) Capacidade residual funcional. 
D) Consumo máximo de oxigênio. 
E) Frequência cardíaca de repouso. 

 
15 - Para caracterizar o quadro de Fibromialgia, é preciso 
apresentar dor difusa, há pelo menos 3 meses, em alguns 
pontos do corpo previamente mapeados. Assinale a 
alternativa que indica o número mínimo de pontos 
dolorosos presentes no corpo para caracterizar essa 
condição:  

A) 11. 
B) 18. 
C) 5. 
D) 10. 
E) 3. 

 
16 - “É o estímulo neuromuscular inspiratório capaz de 
produzir movimentos respiratórios”. A frase é o conceito 
de:  

A) Dispneia. 
B) Volume-minuto. 
C) Shunt intrapulmonar. 
D) Drive respiratório. 
E) Relação ventilação-perfusão. 

 
17 - A febre pode ser contraindicação para a realização de 
algumas condutas fisioterapêuticas. São manifestações 
clínicas da hipertermia, EXCETO:  

A) Diminuição da perfusão periférica. 
B) Sonolência e confusão. 
C) Aumento da diurese. 
D) Hipóxia e alcalose respiratória. 
E) Acidose metabólica. 

18 - Um paciente sofreu um Acidente Vascular Encefálico 
e apresenta edema cerebral. Ele tem agravamento inicial 
dos sinais clínicos com o desenvolvimento do edema, 
seguido de uma melhora espontânea (em algumas 
semanas), decorrente da redução do edema. No contexto 
da neuroplasticidade, a essa recuperação espontânea dá-
se o nome de:  

A) Regeneração neural. 
B) Diásquise. 
C) Fatores de crescimento neural. 
D) Sinaptogênese reativa. 
E) Vicariância. 

 
19 - A doença de Parkinson interfere nos movimentos 
voluntários e automáticos da pessoa acometida. São 
distúrbios da marcha do paciente com Parkinson, EXCETO:  

A) Diminuição da velocidade. 
B) Congelamento. 
C) Aumento da cadência. 
D) Redução do comprimento do passo. 
E) Redução da fase de duplo apoio. 

 
20 - “Atualmente, a melhor forma de classificar o paciente 
com lesão medular é por meio da Escala de avaliação da 
American Spinal Injury Association (ASIA)”. Ela 
padroniza e define o nível da lesão. Indivíduos que 
apresentam lesão completa, ou seja, sem preservação das 
funções motoras e sensoriais abaixo do nível da lesão, 
incluindo o segmento sacral S4-S5 têm qual classificação?  

A) ASIA A. 
B) ASIA B. 
C) ASIA C. 
D) ASIA D. 
E) ASIA E. 

 
21 - Na tenossinovite de DeQuervain, quais as queixas 
típicas do paciente?  

A) Dor e edema na região do processo estiloide do 
rádio. 

B) Dor e dormência no epicôndilo medial do cotovelo. 
C) Déficit de amplitude de movimento e de força no 

dedo médio. 
D) Edema e formigamento no punho. 
E) Crepitação escápulo-torácica. 

 
22 - A marcha de Trendelenburg é caracterizada pela 
fraqueza de qual grupo muscular?  

A) Músculos intrínsecos do pé. 
B) Sóleo e Gastrocnêmio. 
C) Tibial anterior. 
D) Músculo abdutor do quadril. 
E) Tensor da fáscia lata. 

 
23 - A queda da escápula (escápula alada ou discinesia 
escapular) torna-se evidente quando o paciente empurra as 
mãos contra uma parede. Ela pode ser causada 
principalmente pela fraqueza de qual músculo?  

A) Grande dorsal. 
B) Subescapular. 
C) Serrátil anterior. 
D) Peitoral maior. 
E) Infraespinhal. 

 



 

24 - No sistema cardiovascular, o controle metabólico 
envolve a relação entre o tônus da musculatura lisa vascular 
e o nível local de metabólitos celulares. São fatores que 
causam o relaxamento dessa musculatura lisa, EXCETO:  

A) Quantidades elevadas de dióxido de carbono. 
B) Níveis altos de pH. 
C) Histaminas. 
D) Algumas prostaglandinas. 
E) Baixas pressões parciais de oxigênio. 

 
25 - O tratamento profilático reduz o risco de 
tromboembolia venosa nos pacientes. São medidas 
mecânicas usadas para reduzir a estase venosa, EXCETO:  

A) Deambulação precoce. 
B) Meias elásticas. 
C) Compressão pneumática da panturrilha. 
D) Estimulação elétrica dos músculos da panturrilha. 
E) Heparina subcutânea. 

 
26 - A úlcera venosa acomete mais de 150 mil pessoas por 
ano no Brasil. Suas características estão listadas a seguir, 
com EXCEÇÃO de:  

A) Coloração vermelha escura. 
B) Drenagem de líquido moderada. 
C) Dor mínima. 
D) Localização no calcanhar. 
E) Forma irregular. 

 
27 - Em relação à neuroplasticidade, sabe-se que a 
regeneração nervosa ocorre tanto no Sistema Nervoso 
Central quanto no periférico. As mudanças abaixo 
caracterizam a neuroplasticidade, EXCETO:  

A) Formação de novas redes neurais. 
B) Aumento da densidade dos dendritos espinhais. 
C) Surgimento de novos neurônios. 
D) Aumento da representação cortical. 
E) Crescimento axonal. 

 
28 - “Popularmente conhecida como doença do beijo 
salgado, é caracterizada pelo funcionamento anormal das 
glândulas exócrinas”. Tem transmissão recessiva, por 
mutação de um gene no cromossomo 7. O texto trata de:  

A) Fibrose Cística. 
B) Mielomeningocele. 
C) Bronquiectasia. 
D) Mucopolissacaridose. 
E) Artrogripose. 

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 

 


