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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 1,8 (um ponto e oitenta décimos) cada, devendo o 
candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

4- No Cartão Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

     Exemplo: Questão 01 - A 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 
substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 
qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 
Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 
poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

13- O gabarito será publicado no dia 12/12/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 
partir do dia 22/02/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

Prova Objetiva  

Edital nº 11, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – FISIOTERAPEUTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01) ) O Código de Ética e Deontologia
da Fisioterapia (Resolução nº424, de 08 
de julho de 2013), trata dos deveres do 
fisioterapeuta, no que tange ao controle 
ético do exercício de sua profissão, sem 
prejuízo de todos os direitos e 
prerrogativas assegurados pelo 
ordenamento jurídico. Nele constam as 
responsabilidades fundamentais e do 
exercício da Fisioterapia, relacionamento 
com o cliente/paciente/usuário,
relacionamento com a equipe, do sigilo 
profissional, do fisioterapeuta perante as 
entidades de classe, entre outros. Diante 
disso e baseado no Código de Ética e 
Deontologia da Fisioterapia assinale a 
alternativa CORRETA, no que cabe ao 
fisioterapeuta: 

I - O fisioterapeuta deve se atualizar e 
aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais, amparando-se nos 
princípios da beneficência e da não 
maleficência, no desenvolvimento de sua 
profissão, inserindo-se em programas de 
educação continuada e de educação 
permanente. 
II - manter segredo sobre fato sigiloso de 
que tenha conhecimento em razão de sua 
atividade profissional e exigir o mesmo 
comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo situações previstas em lei. 
III - divulgar, para fins de 
autopromoção, declaração, atestado, 
imagem ou carta de agradecimento 
emitida por cliente/paciente/usuário ou 
familiar deste, em razão de serviço 
profissional prestado. 
IV - O fisioterapeuta deve se 
responsabilizar pela elaboração do 
diagnóstico fisioterapêutico, instituir e 
aplicar o plano de tratamento e conceder 
alta para o cliente/paciente/usuário, ou, 

quando julgar necessário, encaminhar o
mesmo a outro profissional. 

A) Somente os itens I, II e III estão
corretos. 
B) Somente os itens I, III e IV estão
corretos. 
C) Somente os itens I, II e IV estão
corretos. 
D) Somente os itens II, III e IV estão
corretos. 

02) O capítulo IV do Código de Ética e
Deontologia da Fisioterapia (Resolução 
nº424, de 08 de julho de 2013) trata do 
relacionamento com a equipe. Assinale 
a alternativa CORRETA: 

I - A responsabilidade do fisioterapeuta 
por erro cometido em sua atuação 
profissional, é diminuída, mesmo 
quando cometido o erro na coletividade 
de uma instituição ou de uma equipe, e 
será apurada na medida de sua 
culpabilidade. 
II - O fisioterapeuta, enquanto 
participante de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares 
constituídas em programas e políticas de 
saúde, tanto no âmbito público quanto 
privado, deve colaborar com os seus 
conhecimentos na assistência ao ser 
humano, devendo envidar todos os 
esforços para o desenvolvimento de um 
trabalho harmônico na equipe. 
III - É dever fundamental do 
fisioterapeuta, incentivar o pessoal sob a 
sua direção, coordenação, supervisão e 
orientação, na busca de qualificação 
continuada e permanente, em benefício 
do cliente/paciente/usuário e do 
desenvolvimento da profissão, 
respeitando sua autonomia. 
IV - O fisioterapeuta que recebe o 
cliente/paciente/usuário confiado por 
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colega, em razão de impedimento 
eventual deste, deve reencaminhar o 
cliente/paciente/usuário ao colega uma 
vez cessado o impedimento. 

A) Somente os itens I, II e III estão
corretos. 
B) Somente os itens I, III e IV estão
corretos. 
C) Somente os itens I, II e IV estão
corretos. 
D) Somente os itens II, III e IV estão
corretos. 

03) O Diabetes mellitus é uma síndrome
de etiologia múltipla, resultante da falta 
da insulina ou diminuição da ação da 
insulina, de forma a comprometer a 
saúde do indivíduo. Sobre a atuação da 
Fisioterapia preventiva com o paciente 
diabético deve-se estimular os exercícios 
aeróbios de forma contínua e de 
intensidade de leve a moderada. Diante 
dessas afirmações, assinale os benefícios 
do exercício físico para o indivíduo com 
diabetes. 

I - Auxilia na perda de peso. 
II - Aumenta triglicerídeo e diminui o 
HDL-c. 
III - Diminui a necessidade de insulina 
(melhora da resistência à insulina). 
IV - Diminui as taxas de hemoglobina 
glicada (HbA1c). 
V – Utiliza a glicose independente da 
ação da insulina. 

A) Somente os itens I, III, IV e V estão
corretos. 
B) Somente os itens I, II, III e IV estão
corretos. 
C) Somente os itens I, II, IV e V estão
corretos. 
D) Somente os itens I, II, III e V estão
corretos. 

04) A fase I de reabilitação cardíaca é
considerada a fase aguda da doença, 

compreende a reabilitação no período de 
internação hospitalar. Exercícios de 
baixa intensidade durante a internação 
hospitalar são seguros, praticáveis e 
benéficos. Antes de iniciar o 
atendimento, o paciente deve ser 
avaliado para definir os objetivos e 
conduta de forma individualizada. 
Diante dessa afirmação, assinale a 
alternativa que contemple os objetivos 
da Fisioterapia nesta fase. 

I - Introduzir o paciente em programa 
progressivo intra hospitalar de atividade 
física e, dessa forma, avaliar a resposta 
clínica diante dos níveis de esforço. 
II - Oferecer ao paciente conhecimento 
básico de sua doença cardiovascular, 
identificar os fatores de risco para 
doença arterial coronariana e iniciar a 
conscientização e a modificação destes 
para a prevenção secundária. 
III - Utilizar a atividade física e os 
programas educacionais para minimizar 
o sentimento de invalidez, recuperar
autoconfiança e reduzir ansiedade. 
IV - Promover a retomada precoce e 
segura das atividades logo após a alta 
hospitalar. 
V - Introduzir atividades diversificadas 
que possam ser realizadas pelos métodos 
de aptidão física e recreação, melhorar a 
habilidade de auto monitorizar e prevenir 
problemas de saúde associados à 
inatividade física, destacando os ganhos 
funcionais e o condicionamento. 

A) Somente os itens I, III, IV e V estão
corretos. 
B) Somente os itens I, II, III e IV estão
corretos. 
C) Somente os itens I, II, IV e V estão
corretos. 
D) Somente os itens I, II, III e V estão
corretos. 

05) O aumento da população idosa gera
preocupações para a saúde pública. As 
quedas são causas importantes de 



Cargo: Especialista em Saúde – FISIOTERAPEUTA (Edital nº 11/2017)   3 

morbidade entre os idosos e podem ter 
consequências, além do risco de fraturas, 
há perda da confiança para caminhar 
devido ao temor de novas quedas, 
fazendo o idoso diminuir sua 
mobilidade, formando um círculo 
vicioso, pois com a restrição de atividade 
há diminuição de força muscular, 
enfraquecimento de membros inferiores 
levando à condição de dependência, ao 
isolamento social e consequentemente à 
institucionalização. Muitas quedas 
“acidentais” são causadas por um ou 
mais fatores interagindo com os perigos 
ambientais. Os fatores abaixo estão 
relacionados ao envelhecimento e 
contribuem para instabilidade e 
quedas, EXCETO: 

A) Dificuldade na regulação das
respostas relacionadas à velocidade e à 
precisão. 
B) A presença de móveis instáveis,
tapetes avulsos e carpetes mal adaptados 
são considerados fatores de risco para 
quedas em idosos. 
C) Para contrabalançar os efeitos do
desequilíbrio, utilizam reações de 
proteção com pequenos passos, como se 
andassem em busca do seu centro de 
gravidade, sem efetivamente conseguir 
alcançá-lo. 
D) A base da sustentação tende a ser
alargada, os passos curtos e lentos, o 
tronco tende a fletir para proporcionar 
estabilidade, porém pode inibir as 
reações automáticas de equilíbrio. 

06) A variável que tem sido mais
amplamente utilizada como indicadora 
do rendimento cardiovascular global é o 
consumo máximo de oxigênio 
(VO2max.), com redução linear 
relacionada à idade (cerca de 0,45ml de 
O2/kg/min., por ano nos homens). Esses 
resultados não indicam necessariamente 
que o próprio envelhecimento esteja 
associado a redução obrigatória na 
função cardíaca intrínseca. Embora isso 

possa refletir diminuição na capacidade 
contrátil miocárdica devido à idade, 
também poderia significar alterações 
próprias do envelhecimento em qualquer 
dos outros parâmetros que contribuem 
para o consumo máximo de oxigênio. 
Assinale a alternativa que indique a 
alteração anatomofisiológica do 
envelhecimento não relacionada ao 
sistema cardiorrespiratório:  

A) Diminuição do débito cardíaco
submáximo e máximo. 
B) Diminuição da frequência cardíaca
máxima. 
C) Diminuição da densidade óssea.
D) Diminuição da capacidade vital.

07) Um dos objetivos da Fisioterapia no
atendimento ao paciente pós 
traumatismo raquimedular (TRM) é 
evitar e gerenciar úlceras de pressão e 
comprometimento da pele. O tratamento 
preventivo da pele começa com a 
inspeção cuidadosa. As áreas 
importantes para se avaliar 
frequentemente são sacro, ísquio, 
trocânter maior, calcanhares, maléolos, 
joelhos, occipício, escápulas, cotovelos e 
processos espinhos proeminentes. As 
orientações e procedimentos para esses 
casos são: 

I - Mudança de posição a intervalos 
regulares de cada 2 ou 3 horas. 
II - As posições incluem prona, supina, 
decúbito lateral direito, decúbito lateral 
esquerdo, semi-supina. 
III - Travesseiros ou almofadas de 
espumas são utilizados para acolchoar 
em volta da proeminência óssea e aliviar 
a pressão potencial. 
IV - Se uma área da pele aparecer 
avermelhada a posição do paciente não 
deve ser alterada. 

A) Somente os itens I, II e III estão
corretos. 
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B) Somente os itens I, III e IV estão 
corretos. 
C) Somente os itens II, III e IV estão 
corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 
08) Pacientes que apresentam lesão do 
sistema nervoso central (SNC), como 
por exemplo, indivíduos que sofreram o 
acidente vascular encefálico (AVE) 
apresentam distúrbios neurológicos das 
funções motoras não somente devido à 
destruição de neurônios cerebrais, mas 
também ao processo do “desuso 
aprendido”. O paciente praticamente 
deixa de usar o membro superior 
afetado, pois todos os movimentos são 
executados mais rápidos e com mais 
segurança pelo membro não atingido. 
Para isso é indicado o tratamento motor 
induzido pela contenção, isto é, 
tratamento pelo uso forçado. Assinale a 
alternativa que contempla os objetivos 
da técnica de contenção dos movimentos: 
 
I - Impedir o comportamento 
compensatório aprendido no membro 
superior normal. 
II - Chamar a atenção do paciente para o 
membro superior afetado. 
III - Aumentar a motivação para o uso 
do membro superior afetado. 
IV - Treino contínuo dos movimentos do 
membro superior afetado nas situações 
cotidianas. 
 
A) Somente os itens I, II e III estão 
corretos. 
B) Somente os itens I, III e IV estão 
corretos. 
C) Somente os itens II, III e IV estão 
corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
 
09) As Campanhas Nacionais de 
prevenção do câncer de mama apontam 
meios para a detecção precoce, o que irá 
interferir positivamente no prognóstico 

da doença. Embora existam outros 
tratamentos, a cirurgia ainda é o 
processo mais comum para prevenir a 
disseminação do câncer de mama. Não 
importa qual seja a extensão da cirurgia, 
a reabilitação constitui um componente 
essencial do cuidado total com a 
paciente. Com relação a abordagem 
fisioterapêutica, considere as afirmações 
a seguir: 
 
I - No pós-operatório imediato o 
membro superior comprometido deve ser 
posicionado em adução e extensão de 
aproximadamente 30 graus, devem ser 
realizados exercícios isométricos para 
manutenção da massa muscular e 
drenagem linfática. 
II - No segundo dia de pós-operatório o 
membro acometido deve ser 
movimentado dentro dos limites de 
retração e dor e deve ser realizada auto 
massagem durante o banho. 
III - No terceiro dia de pós-operatório 
devem ser realizados exercícios ativos 
livres, movimentos de escápula e 
pescoço para aumentar amplitude de 
movimento. 
IV - Após a alta hospitalar devem ser 
realizados exercícios de alongamento e 
fortalecimento, massagem de drenagem 
linfática (ou compressão sequencial com 
equipamento), enfaixamento 
compressivo e malhas de compressão. 
 
A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
 
10) Durante a gravidez ocorrem 
alterações em diversos sistemas entre 
eles o musculoesquelético. A influência 
hormonal nos ligamentos é profunda 
produzindo diminuição sistêmica na 
força tensiva ligamentar; os músculos do 
assoalho pélvico devem suportar o peso 
do útero e os músculos abdominais são 
alongados até o seu limite elástico 
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máximo no final da gestação. Com 
relação à atuação do fisioterapeuta, 
assinale a INCORRETA: 

A) O fisioterapeuta auxilia no preparo da
gestante com orientações sobre a função 
muscular do assoalho pélvico, posições 
para aliviar a dor e posturas adequadas.  
B) O fisioterapeuta deve ter cuidado ao
alongar músculos posteriores da coxa e 
adutores, pois o alongamento excessivo 
desses grupos musculares pode aumentar 
a instabilidade ou hipermobilidade 
pélvica. 
C) Após o oitavo mês gestacional o
fisioterapeuta não deve exceder em seus 
exercícios o tempo de cinco minutos de 
permanência da gestante em decúbito 
dorsal para evitar compressão da veia 
cava.  
D) Durante os exercícios o fisioterapeuta
deve orientar a gestante a evitar manobra 
de Valsalva visto que a mesma pode 
produzir forças indesejáveis para baixo 
sobre o útero e assoalho pélvico. 

11) O objetivo da massagem de
drenagem linfática é drenar o excesso de 
fluido acumulado nos espaços 
intersticiais, de forma a manter o 
equilíbrio das pressões tissulares e 
hidrostáticas. As contraindicações da 
drenagem linfática manual são: 
processos infecciosos, neoplasias, 
trombose venosa profunda, erisipela. 
Considere as afirmações abaixo: 

I - A pressão externa a ser exercida pela 
massagem manual deve ser menor que a 
pressão interna fisiológica nos grandes 
vasos linfáticos. 
II - Deve obedecer a um sentido único, 
pois o fluxo da circulação linfática 
acontece em um único sentido e o 
sentido inverso não tem validade. 
III - Na técnica de Leduc são utilizados 
os movimentos: drenagem dos 
linfonodos, círculo com os dedos, 
círculos com o polegar, movimentos 

combinados (polegar e dedos) e pressão 
com bracelete. 
IV - Na técnica de Vodder são utilizados 
os movimentos: círculos fixos, 
movimentos de bombeamento, 
movimentos do doador, movimento 
giratório ou de rotação. 

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas III e IV estão corretas.
C) Apenas I e IV estão corretas.
D) Apenas II, III e IV estão corretas.

12) A queimadura promove alterações
locais e sistêmicas, com grandes 
variações na evolução do processo de 
reparação, as quais dependem da 
precocidade da intervenção terapêutica. 
Diante desse quadro, a abordagem 
fisioterapêutica envolve terapias que 
objetivam prevenir e/ou tratar as 
sequelas, porém o fisioterapeuta deve 
atuar com cautela seguindo alguns 
cuidados, EXCETO: 

A) Realizar manobras de massagem
clássica ou drenagem com movimentos 
de deslizamento logo no início do 
tratamento. 
B) Restringir o uso de radiação
ultravioleta pelo perigo de 
hiperpigmentação. 
C) Incentivar o posicionamento em
abdução e extensão, visto que há 
tendência a posturas confortáveis e 
viciosas geralmente em flexão e adução. 
D) Projetar órteses a fim de prevenir
contraturas, e as articulações afetadas 
devem ser imobilizadas na posição 
neutra ou de leve alongamento, 
observando a inexistência de pontos de 
pressão que possam causar ferimentos ou 
maximizar a estase circulatória. 

13) Os objetivos do uso da órtese na
fisioterapia são acelerar e reeducar a 
marcha, melhorar a postura, normalizar o 
tônus e contribuir para independência 
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funcional do paciente. Quanto aos tipos 
de órteses, analise as informações 
abaixo: 

I - (   ) Ankle Foot Orthesis (AFO) rígida 
é indicada quando há uma lesão total 
nervosa não havendo possibilidade de 
movimento articular voluntário, quando 
há encurtamento muscular e/ou 
ligamentar ou ainda, bloqueio articular 
que impeça qualquer mobilidade na 
articulação. 
II - (   ) Parawalker é uma ortese que faz 
a movimentação por meio da geometria 
de sua base e ação da gravidade e sua 
velocidade não é fixa. É projetada para 
pacientes com danos neurológico (T4 à 
L1) ou neuromuscular resultando na 
perda do controle da região inferior do 
tronco e das pernas. 
III - (  ) Colete Putti Elástico Alto é 
utilizado para estabilizar a coluna 
cervical, reduzindo os movimentos, para 
melhorar a manutenção da postura. 
IV - ( ) Ankle Foot Orthesis (AFO) 
articulada é indicada quando se pretende 
preservar a articulação do tornozelo, 
facilitar a marcha, evitando a queda 
plantar e a inversão da marcha. 
V - (  ) Colete Milwalkee é a órtese mais 
utilizada no Brasil, prescrita para a 
correção das escolioses, por meio de 
alongamento com um colar que suporta 
os apoios occipitais e pré-hioidianos. 

A) F, F, V, V, V.
B) V, F, F, V, V.
C) F, F, V, V, F.
D) V, V, F, F, V.

14) Analise as informações a seguir
quanto a amputação transtibial e assinale 
a INCORRETA: 

A) A amputação transtibial significa
perda parcial do segmento corporal 
situado entre a articulação do joelho e 
tornozelo, seccionando a perna em plano 
transversal (horizontal), comprometendo 

as estruturas ósseas (tíbia e fíbula) e 
tecidos moles. 
B) As próteses para amputação
transtibial podem ser exoesqueléticas 
ocas ou não (confeccionadas em resinas, 
polipropileno, PVC ou fibra de carbono) 
e endoesqueléticas (modulares ou 
tubulares confeccionados com alumínio, 
aço, titânio ou fibra de carbono). 
C) A prótese para amputação transtibial
com encaixe KBM (KondylenBettung 
Münster - origem alemã em 1970) é 
pouco utilizada por não proporcionar 
estabilidade articular, em virtude das 
bordas laterais serem baixas sobre os 
côndilos femorais. 
D) A Fisioterapia após a amputação
transtibial pode realizar entre outras 
coisas, transferências da posição sentada 
para a de pé e vice-versa; equilíbrio e 
transferência de peso; fases de marcha 
isoladas; marcha e dissociação de 
cinturas; atividades desportivas e 
recreacionais. 

15) A doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) é caracterizada pela 
redução lenta, progressiva e irreversível 
do fluxo expiratório. Assinale 
a alternativa CORRETA: 

A) São classificadas atualmente como
DPOC: enfisema, bronquite e asma. 
B) O melhor parâmetro para estimar a
gravidade da DPOC é a capacidade vital 
forçada obtida no exame de 
espirometria. 
C) A respiração frenolabial é uma
técnica de desinsuflação pulmonar que 
consiste na inspiração lenta pelo nariz e 
expiração lenta com os lábios 
semicerrados. Essa técnica não apresenta 
benefício para pacientes com DPOC. 
D) A reabilitação pulmonar para DPOC
melhora a qualidade de vida, otimiza a 
função pulmonar, porém nem sempre 
aumenta a sobrevida. 
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16) Paciente de 50 anos, sexo masculino,
história de acidente automobilístico e 
trauma torácico com fratura de três arcos 
costais à direita. Durante avaliação 
fisioterapêutica respiratória está com 
SpO2 de 88%; pressões respiratórias 
máximas: PImáx = - 44 cmH2O e 
PEmáx: 62 cmH2O; pico de fluxo 
expiratório de 560 L/min; volume 
minuto: 6,2 litros; Capacidade vital 
forçada: 75% do previsto. Quais 
equipamentos são utilizados 
respectivamente para a realização das 
avaliações supracitadas. 

A) oxímetro; manovacuômetro; peak
flow metter; ventilômetro; espirômetro. 
B) ventilômetro; oxímetro; espirômetro;
peak flow metter; manovacuômetro. 
C) oxímetro; peak flow metter;
manovacuômetro; espirômetro;
ventilômetro. 
D) oxímetro; ventilômetro; peak flow
metter; manovacuômetro; espirômetro. 

17) O membro inferior desempenha
funções vitais como a de deambulação 
e de sustentação do peso corporal; a 
sua integridade é essencial para 
que as funções cotidianas se 
processem de maneira normal e 
eficaz. Com relação à marcha, 
assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) O ciclo normal da marcha se faz em
duas fases: fase de acomodação de 
posição (corresponde a 20%), quando o 
pé entra em contato com o solo, e fase de 
oscilação (80%), quando o movimento é 
empreendido. 
B) A maioria dos problemas se faz
durante a fase de oscilação, já que nesta 
fase a sustentação do peso do corpo 
solicita grande esforço do membro 
inferior. 
C) Os pacientes com falta de equilíbrio
diminuirão a base de suas marchas. 
D) Os pacientes com hipotonia dos
flexores dorsais dos pés e tornozelos 

poderão desenvolver marcha anserina, na 
qual o joelho é elevado mais alto que o 
normal, de modo que o pé possa abrir 
caminho para a marcha. 

18) Os testes abaixo estão definidos de
forma adequada, EXCETO: 

A) O Teste do cotovelo de tenista avalia
tendinite de extensores e supinadores de 
punho (epicondilite). 
B) O Teste de Phalen avalia se há
compressão do nervo mediano 
(Síndrome do Túnel do carpo). 
C) O Teste de Thomas avalia lesão no
ligamento cruzado posterior do joelho. 
D) Teste de McMurray utilizado para
identificação das lesões de meniscos. 

19) Para realizar uma postura ou um
movimento são acionados diversos 
músculos, ligamentos e articulações do 
corpo. Posturas e movimentos 
inadequados, em ambiente de trabalho, 
produzem tensões mecânicas, resultando 
em dores no pescoço, costas, ombros, 
punhos e outras partes do sistema 
musculoesquelético. Para conservar uma 
postura ou realizar um movimento, as 
articulações devem ser mantidas, tanto 
quanto possível em qual posição? 

A) Flexionada.
B) Neutra.
C) Estendida.
D) Em rotação.

20) O levantamento manual de cargas
pode provocar sobrecargas articulares e 
musculares. Neste caso deve-se tomar 
cuidado e criar condições favoráveis 
para essa tarefa em um ambiente de 
trabalho. Diante do exposto, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) É necessário manter a carga próxima
ao corpo. 
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B) A carga deve ser colocada em
bancada acima de 1 metro de altura. 
C) O tronco deve ficar em rotação
durante o levantamento de carga. 
D) Deve segurar a carga com apenas
uma das mãos. 

21) As contraindicações ao uso do TENS
são: 

A) Dor diagnosticada, trabalho de parto,
epilepsia. 
B) Dor diagnosticada; marcapassos;
epilepsia. 
C) Dor não-diagnosticada; marcapassos;
trabalho de parto. 
D) Dor não-diagnosticada; marcapassos;
primeiro trimestre de gestação. 

22) Na fase aguda de um trauma do dedo
indicador de uma paciente que tem 
diagnóstico prévio de artrite reumatóide 
associada com fenômeno de Raynaud, o 
fisioterapeuta DEVE EVITAR a 
utilização de que recurso terapêutico? 

A) Gelo.
B) TENS.
C) Laserterapia de baixa intensidade.
D) Ultrassom pulsado de baixa
intensidade. 

23) São efeitos terapêuticos dos
exercícios na água (hidroterapia), 
EXCETO: 

A) Manutenção e/ou aumento das
amplitudes de movimento. 
B) Melhoria na circulação sanguínea.
C) Aumento dos espasmos musculares e
contraturas musculares. 
D) Manutenção e melhora do equilíbrio,
coordenação e postura. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o Texto abaixo e responda as 
Questões 

Teclar demais no celular pode causar 
"WhatsAppinite" 

Uma mulher de 34 anos recebeu o 
diagnóstico de 'WhatsAppinite', 
inflamação nos polegares e punhos pelo 
uso excessivo do smartphone e do 
aplicativo de mensagens de texto 
WhatsApp. O caso foi descrito na revista 
de medicina "The Lancet" por uma 
médica da Espanha. 
A paciente chegou ao hospital com 
fortes dores nas mãos e relatou que, na 
véspera de Natal, ficou trabalhando, por 
isso no dia seguinte passou cerca de seis 
horas trocando mensagens de boas 
festas. 
O movimento contínuo e repetitivo com 
os polegares causou a 'WhatsAppinite'. 
O tratamento prescrito foi abstinência 
total do telefone, além de anti-
inflamatórios. 
A inflamação nos músculos da região da 
mão e antebraços pelo uso de 
dispositivos tecnológicos não é nova. Na 
década de 1990, médicos relataram a 
'Nintendinite', ou 'Nintendo thumb', 
diagnosticada em usuários constantes de 
videogames. Nos anos 2000, veio a 
'BlackBerry thumb' e a 'Tendinite de 
SMS', que ocorriam nos donos dos 
primeiros celulares. 
Segundo o ortopedista Mateus Saito, do 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
da USP, a 'WhatsAppinite' é mais 
comum do que se imagina e o número de 
pessoas atingidas cresce diariamente. 
"Muitos profissionais tentam transformar 
o smartphone num escritório portátil,
mas esses aparelhos não estão adaptados 
a um uso tão constante e repetido." 
Saito ressalta que uma das formas de 
evitar problemas é utilizar smartphones e 
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tablets para consumir informação e não 
para produzir textos longos. 
"A interface desses aparelhos ainda 
precisa melhorar. Não dá para substituir 
um computador quando se quer saúde 
para as mãos." 
O fisioterapeuta Rodrigo Peres diz que, 
para usuários constantes de dispositivos 
móveis, é importante fortalecer os 
músculos. 
 “Exercícios localizados e fisioterapia 
ajudam a reduzir as dores." 
Outras dicas são alternar as posições de 
uso e usar compressas geladas para 
amenizar o processo inflamatório. 
O reumatologista José Ribamar Moreno, 
especialista em dor, recomenda que, caso 
seja necessário teclar por mais de 45 
minutos, sejam feitos intervalos de 15 
minutos. Segundo ele, há fatores que 
podem gerar mais risco de desenvolver 
tendinite. 
"Gravidez, obesidade, estresse, 
tabagismo e sedentarismo são fatores de 
risco. É importante não somar fatores." 
O médico ainda ressalta a importância 
do diagnóstico de "WhatsAppinite", que 
ligou a dor ao uso de um dispositivo 
específico. 
"O interessante do diagnóstico é que a 
autora conseguiu fazer a relação direta 
do uso no WhatsApp e do quadro que 
apareceu logo em seguida. Foram seis 
horas diretas de uso do app, um fator que 
desencadeou a tendinite." 
Apesar do problema, a paciente 
diagnosticada com "WhatsAppinite" não 
cumpriu a indicação médica e voltou a 
enviar mensagens pelo aplicativo na 
véspera de Ano Novo. 
STEFANIE SILVEIRA DE SÃO PAULO - 
07/04/2014 Filipe Rocha/Editoria de 
Arte/Folhapress 

24) A reportagem lida tem por assunto o
uso do smartphone e do WatsApp, um 
aplicativo de mensagens de texto. Assim 
é CORRETO afirmar que o uso 
excessivo de recursos tecnológicos traz: 

A) uma síndrome que causa apenas
problemas psicológicos.  
B) problemas causados nas articulações,
diagnosticadas como “watsappinite”. 
C) consequências somente para pessoas
em período de gestação, quando obesas e 
fumantes.  
D) benefícios à saúde de seus usuários.

25) Segundo o texto, a inflamação é
causada: 

A) Por utilizar os recursos tecnológicos
de forma inapropriada. 
B) Porque os usuários teclam mais de 45
minutos por dia. 
C) Porque a maioria dos usuários tem os
músculos enfraquecidos. 
D) Pelos movimentos contínuos e
repetitivos. 

26) Segundo o texto é CORRETO
afirmar que: 

A) O uso excessivo do celular para
digitação de textos causa danos aos 
dedos e punhos dos usuários. 
B) A crise de tendinite foi causada pelo
tipo de trabalho realizado pela paciente 
de 34 anos às vésperas do natal. 
C) Os fisioterapeutas apontam exercícios
localizados como recurso suficiente para 
eliminar a inflamação em usuários de 
celular. 
D) A paciente só ficará completamente
curada com a abstinência definitiva do 
uso do celular. 

27) A reportagem cita a opinião de
especialistas que oferecem dicas sobre 
como evitar a doença: 

I - Segundo, o ortopedista, Mateus Saito, 
o usuário deve usar smartphones e
tablets para consumir informação e não 
para produzir textos longos. 
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II - Segundo, o fisioterapeuta, Rodrigo 
Peres, o usuário precisa fortalecer os 
músculos, alternar as posições de uso e 
fazer compressas geladas para amenizar 
o processo inflamatório.
III - Segundo o reumatologista, José 
Ribamar Moreno, quando a pessoa 
precisar teclar por mais de 45 minutos, 
deve fazer intervalos de 15 minutos. 

Estão CORRETAS: 

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

28) As vozes de outras pessoas podem
ser reproduzidas de duas formas: pelo 
discurso direto e pelo discurso indireto. 
O sinal de pontuação utilizado para 
demarcar a fala dos especialistas foi: 

A) Dois pontos.
B) Travessão.
C) Aspas
D) Ponto e vírgula.

29) Na reportagem a linguagem
empregada é: 

I - Subjetiva. 
II - Coloquial e com o emprego de 
gírias. 
III - Direta, clara e objetiva, tendendo à 
impessoalidade e acessível à maioria dos 
leitores.  

É CORRETO afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas a II está correta.
C) Apenas a III está correta.
D) Apenas a I e III estão corretas.

30) Na oração: ”Exercícios localizados
e fisioterapia ajudam a resolver dores.” 

Os termos destacados têm a seguinte 
função morfológica: 

A) Substantivos simples.
B) Substantivos compostos.
C) Substantivos próprios.
D) Substantivos ocultos.

31) Na oração: “O interessante do
diagnóstico é que a autora conseguiu 
fazer a relação direta do uso no 
WhatsApp e do quadro que apareceu 
logo em seguida. Foram seis horas 
diretas de uso do app, um fator que 
desencadeou a tendinite.” os verbos 
destacados estão no seguinte tempo 
verbal: 

A) Pretérito imperfeito.
B) Pretérito mais que perfeito.
C) Pretérito perfeito.
D) Futuro do pretérito.

32) Quanto à conjunção sublinhada na
oração: “Muitos profissionais tentam 
transformar o smartphone num escritório 
portátil, mas esses aparelhos não estão 
adaptados a um uso tão constante e 
repetido.” Estabelece uma relação de: 

A) Adição.
B) Oposição.
C) Alternância.
D) Conclusão.

33) Quanto à acentuação gráfica das
palavras abaixo é CORRETO afirmar 
respectivamente: 

“diagnóstico”,“saúde”,“inflamatório”, 
“José”. 

A) Proparoxítona – oxítona –
paroxítona – oxítona. 
B) Paroxítona – proparoxítona –
oxítona – oxítona. 
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C) Oxítona – proparoxítona – 
paroxítona – oxítona. 
D) Proparoxítona – paroxítona – 
paroxítona – oxítona. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
34) Quanto a jornada de trabalho 
semanal prevista na Lei Municipal nº 
5950/10, pergunta-se: O fisioterapeuta, 
que exerça cargo em comissão, deverá 
cumprir: 
 
A) Jornada de trabalho especial de 24 
horas semanais. 
B) Jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. 
C) Jornada de 20 horas semanais, uma 
vez que é especialista em saúde. 
D) Jornada de trabalho de 36 horas 
semanais, vez que é considerado técnico 
em saúde pela legislação municipal. 
 
 
35) De acordo com o artigo 190 da Lei 
1574/71 (Estatuto do Servidor Público 
Municipal), é possível afirmar que: 
 
A) O funcionário estável poderá ser 
demitido somente após sentença judicial. 
B) O funcionário estável não poderá ser 
demitido, em hipótese alguma. 
C) O funcionário estável poderá ser 
demitido somente por processo 
administrativo. 
D) O funcionário estável só poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial 
ou processo administrativo com ampla 
defesa. 
 
 
36) Nos termos do artigo 3º da Lei nº 
5949/2010, a Secretaria Municipal de 
Saúde tem a atribuição de: 
 
A) Realizar a política municipal de 
higiene, meio ambiente e saúde. 

B) Apenas executar e administrar 
serviços de saúde no âmbito do 
município. 
C) Realizar exclusivamente a política 
municipal de higiene e saúde. 
D) Não pode fiscalizar a aplicação da 
legislação ambiental, vez que seu 
descumprimento não gera impacto para a 
saúde do cidadão. 
 
 
37) A publicidade dos atos 
administrativos ocorre, segundo o 
disposto no artigo 17 da Lei 5804/2009, 
através: 
 
A) De publicação dos atos em jornal de 
grande circulação e nas rádios. 
B) De registro dos atos no cartório de 
títulos e documentos. 
C) De publicação dos atos pelos órgãos 
de imprensa e também no Diário Oficial 
do Estado. 
D) De publicação no Diário Oficial do 
Município, ou, quando for o caso, na 
citação, notificação ou intimação do 
interessado. 
 
 
38) Quanto ao protocolo de petições 
administrativas, descrito na Lei 
5804/2009, o Município: 
 
A) Não pode, em hipótese alguma, se 
negar a protocolar a petição. 
B) Pode se negar a protocolá-las quando 
o requerente não for devidamente 
cadastrado na municipalidade. 
C) Pode exigir que o requerente 
apresente decisões judiciais que 
embasem o seu pedido. 
D) Pode se negar a protocolá-las quando 
restar visível a ausência de previsão 
legal fundamentando o conteúdo do 
pedido. 
 
 
39) Manuela, Joyce e Renato 
protocolaram conjuntamente pedido 
administrativo para fornecimento de 
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medicamento por parte da 
municipalidade.  Alguns dias depois 
Joyce resolve desistir do pedido.  Tal 
atitude, segundo o que dispõe o artigo 
44, § 1º da Lei 5804/2009: 
 
A) Gerará a desistência integral do 
pedido em relação a todos os 
interessados. 
B) Joyce não pode desistir do pedido 
após o seu protocolo. 
C) Gerará efeitos única e exclusivamente 
em relação a Joyce. 
D) Só gerará efeitos se todos os outros 
requerentes assinarem o pedido 
conjuntamente. 
 
 
40) É possível que o particular denuncie 
atitude de agente administrativo que 
viole a ordem jurídica, nos termos 
propostos pelo artigo 89 da Lei 
5804/2009.  Para tanto: 
 
A) O particular deverá contratar 
advogado para formular tal denúncia 
perante os órgãos municipais 
competentes. 
B) Quando a denúncia for apresentada 
verbalmente, a autoridade lavrará termo, 
assinado pelo denunciante. 
C) Precisa formulá-la por escrito, não 
sendo possível a denúncia verbal. 
D) A denúncia, que se fará sempre por 
escrito, deverá conter a identificação do 
seu autor, devendo indicar o fato e suas 
circunstâncias, e, se possível, seus 
responsáveis ou beneficiários. 
 
 
41) A Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru – FUNPREV, instituída pela 
Lei 4830/2002, tem a seguinte estrutura 
administrativa: 
 
A) Conselho Curador, Conselho Fiscal e 
Presidência. 
B) Conselho Curador, Conselho 
Jurídico, Conselho Fiscal e Presidência. 

C) Conselho Curador, Conselho 
Orçamentário, Conselho Contábil e 
Presidência. 
D) Conselho Jurídico, Conselho 
Orçamentário e Presidência. 
 
 
42) Não pode ser considerado 
beneficiário do regime de previdência 
social da FUNPREV, na condição de 
dependente do segurado (Lei 4830/2002, 
art. 55): 
 
A) A companheira e o companheiro. 
B) O filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 anos ou inválido. 
C) O irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou 
inválido. 
D) O enteado, sem qualquer vínculo de 
dependência econômica em relação ao 
segurado. 
 
 
43) É considerada doença do trabalho, 
nos termos do artigo 75, da Lei 
4830/2002: 
 
A) A doença degenerativa. 
B) A inerente a grupo etário. 
C) A adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente. 
D) A que não produza incapacidade 
laborativa. 

 
ATUALIDADES 

 
44) De acordo com o Portal Brasil, 
publicação de 14/04/2016, o Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças 
Transmissíveis (CDC) dos Estados 
Unidos anunciou a confirmação da 
relação entre a ocorrência de 
microcefalia em bebês cujas mães foram 
infectadas por qual vírus? 
 
A) Dengue. 
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B) Zika. 
C) Chikungunya. 
D) Tuberculose. 
 
 
45) No dia 06/01/2016, o Portal G1 
divulgou que Kim Jong-un, líder da 
dinastia comunista da 
________________, decidiu celebrar o 
aniversário de 33 anos com o anúncio do 
teste de uma bomba de hidrogênio, um 
modo de afirmar sua autoridade e 
reforçar sua posição ante o mundo. 
Escolha a alternativa que completa a 
frase. 
 
A) Japão. 
B) Coréia do Sul. 
C) Coréia do Norte. 
D) China. 
 
 
46) De acordo com o site da FIFA e do 
Comitê Olímpico Internacional, Rússia e 
Japão sediarão a Copa do Mundo FIFA e 
Jogos Olímpicos, respectivamente, nos 
anos de: 
 
A) 2018 e 2020. 
B) 2019 e 2021. 
C) 2020 e 2022. 
D) 2022 e 2024. 
 
 
47) De acordo com o site da BBC Brasil, 
no dia 17/08/2017, em um ato terrorista, 
uma van atropelou dezenas de pessoas 
em qual cidade da Espanha? 
 
A) Madri. 
B) Sevilha. 
C) Valência. 
D) Barcelona. 
 
 
48) O site do Senado Federal divulgou 
em 13/07/2017 que o Presidente Michel 
Temer, nessa mesma data, sancionou 
uma reforma que entraria em vigor em 
novembro de 2017. Qual é essa reforma? 

A) Reforma Trabalhista. 
B) Reforma do Ensino Médio. 
C) Reforma da Previdência. 
D) Reforma do Palácio do Jaburu. 
 
 
49) A Globo.com, em 12/09/2017, 
noticiou que mais de 50 pessoas 
morreram na passagem de um furacão 
por Caribe e EUA. Qual o nome desse 
furacão? 
 
A) Kátia. 
B) José. 
C) Carlos. 
D) Irma. 
 
 
50) O site veja.com, divulgou que o 
Ministério da Cultura anunciou no dia 
15/09/2017 o filme eleito para 
representar o Brasil no Oscar 2018. Qual 
é o filme? 
 
A) Bingo - O rei das manhãs. 
B) Meus quinze anos. 
C) Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo 
a Hollywood. 
D) Internet - O filme. 
 
 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-245039/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-245039/
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