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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021 
 
 

CADERNO DE PROVAS 
 
 

FISIOTERAPEUTA 
 
 

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 

 

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta 
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 
correta. 

• Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra correspondente à 
alternativa que você escolheu. 

• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento do 
gabarito. 

• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do 
início da prova. 

• Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo candidato 
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão 
assinar a ata de ocorrências.  

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com 
todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado abaixo, para futura conferência.  

• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 
 
 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
1) Analise o texto e responda a questão abaixo: 
 

 

Luiz Alberto Marinho. Sociedade descartável. In: Vida Simples, dez./2008, p. 80 (com 
adaptações). 

Indique a alternativa que preserva a coerência da argumentação sem distorção da correção 
gramatical do texto: 

 
A) retirar o sinal indicativo da crase em “às relações” (l.11), generalizando o termo. 
B) substituir a vírgula logo depois de “modismos” (l.6) por ponto-e-vírgula. 
C) inserir a preposição de imediatamente antes de “que” em “A verdade é que a culpa acabará” 

(l.3). 
D) substituir o ponto empregado logo depois de “tecnologia” (l.4) pelo sinal de dois-pontos, 

escrevendo-se a palavra seguinte com letra minúscula 
E) inserir o pronome toda imediatamente antes de “informação” em “no acesso à informação farta, 

exata e imediata” (l.5-6). 
 

 
2) Observe as orações e indique a(s) alternativa(s) que possuí(em) as opções corretas na 

utilização da vírgula. 
 
I- Nunca tive boas memórias, não é professora? 
II- Os profissionais estavam trabalhando, mas, não compreendiam os afazeres. 
III- Durante as férias, as crianças comiam, todos os dias, hambúrguer com batatas fritas. 
IV- Fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, carne etc. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) I e II. 
B) II e IV 
C) I e IV 
D) I e III. 
E) II e III. 
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3) Texto: 
 
 A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas vezes, 
serve a propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é um valioso recurso 
na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. Porém, a web possui, em 
paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos sujeitos sem treinamento médico, no 
momento em que[2] estejam buscando diagnósticos em websites. Dessa forma, 
contemporaneamente, pessoas que são[3] excessivamente angustiadas ou muito preocupadas 
com a sua saúde realizam pesquisas constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais 
ansiosas ou amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez 
uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma 
região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria 
apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento. 
 

O elemento linguístico [2] funciona como: 
 
A) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal 
B) pronome, responsável por retomar uma informação. 
C) pronome, responsável por antecipar uma informação. 
D) Pronome, responsável por introduzir um adjunto adnomiminal. 
E) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal. 

 
4) Dentre as alternativas, assinale a que indica um erro no emprego da crase. 
 
A) “...nestas ruas coloniais onde começam à aparecer.” 
B) Dizem, à boca miúda, que são trezentas e sessenta e cinco.” 
C) Atende à súplica e vem. 
D) Você já foi àquele lugar? 
E) Estive à beira de um ataque de pânico. 

 
5) Texto: 
 O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em 
todo o país: há uma nova lei do estágio. Com a nova lei, o governo federal define o estágio 
profissional como ato educativo e determina medidas para que esta atividade contribua para 
familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Entre as medidas estabelecidas, estão: 
a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com 
o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de 
quatro a seis horas. 

Carta na Escola. N° 32, dez. 2008/jan. 2009 (adaptado). 
 

Ao listar as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como 
objetivo: 

 
A) apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudantes. 
B) incentivar a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor. 
C) mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores da educação. 
D) familiarizar milhões de jovens estudantes com o seu futuro profissional. 
E) familiarizar o leitor com as instituições que definem o ensino profissionalizante. 
  
6) Observe as palavras sublinhadas. Como são chamadas as palavras que possuem a mesma 

pronúncia, mas significados diferentes? 
I- Quando coloco o cinto, eu me sinto mais protegido. 
II- Sempre uso uma colher para colher alface. 
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A) Sinônimos.  
B) Antônimos. 
C) Parônimos. 
D) Homônimos. 
E) Pronome. 
 
7) Associe as duas colunas, considerando o uso de crase.  
 

(1) Uso indevido  
 

(    ) Estou referindo-me àquelas semanas em que não 
pude vir trabalhar. 

(    ) Vamos conhecer a fazenda à cavalo 

(2) Uso facultativo 

(    ) Comunicarei à Vossa Alteza a sua decisão! 

(    ) À medida que amadurecemos, passamos a dar 
valor ao silêncio. 

(3) Uso obrigatório  
 

(    ) Ontem fomos até à nova estrada 

(    ) Foi oferecida excelente oportunidade à nossa filha 

 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
  
A) 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 2  
B) 1 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3  
C) 1 – 1 – 3 – 3 – 2 – 2  
D) 3 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2  
E) 2 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1  

 
 
8) Texto: 
 

A melhor resposta é viver bem 
 

Viver muitos anos é uma bênção. Mas pode também se tornar uma maldição. As conquistas 
da medicina têm prolongado nossa vida e colocado a sociedade moderna diante de novos dilemas. 
Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa proporção subirá 
para 30% até 2050, de acordo com as estimativas. Muito em breve, portanto, não seremos mais um 
país de jovens. A população idosa exigirá novas políticas públicas e novas atitudes. Por isso 
mesmo, ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente. Na tentativa de trazer 
não apenas mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, os cientistas têm se debruçado 
sobre os segredos daqueles que conseguem manter sua independência, seu bem-estar e suas 
atividades até depois dos 80 anos. [...]  

A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares dos pesquisadores, é que não se 
trata apenas de uma questão genética. A qualidade de vida na velhice pode melhorar e ser mantida 
graças a hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, sociais ou intelectuais. Acima de 
tudo, os exemplos comprovam a importância do trabalho, do círculo de amizades e da família. [...]  

Também era assim com o escritor Ariano Suassuna, que morreu na semana passada aos 
87 anos. Seu exemplo revela como, diante do inevitável, a melhor resposta é viver bem.  

 
(Helio Gurovitz. Época, julho de 2014. Adaptado.)  

 
 
É possível reconhecer posicionamentos do autor em alguns trechos do texto. Assinale a alternativa 
que apresenta um exemplo de tal ocorrência.  
 
A) “[...] ela tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente.” (1º§)  
B) “Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos.” (1º§)  
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C) “A boa notícia, de acordo com as conclusões preliminares [...]” (2º§)  
D) “As conquistas da medicina têm prolongado nossa vida [...]” (1º§) 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 
 
9) A construtora A pode fazer uma obra em 12 dias; a construtora B pode fazê-la em 20 dias e a 

construtora C pode fazê-la em 15 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a obra? 
 
A) 8 dias  
B) 6 dias  
C) 5 dias  
D) 7 dias  
E) 3 dias  
 
 
10) Uma fazenda tem uma superfície de 6 km² + 150 hm² + 2500 dam² + 35.000 m² + 4.500.000 

dm² . A sua área expressa em hectares é de:  
 
A) 783  
B) 792  
C) 767  
D) 798  
E) 788 
 
 
11) A medida de y na figura, em graus, é: 
 

 

A) 42º 

B) 109º 

C) 119º 

D) 87º 

E) 58º 

 
12) Avalie as equações e indique o maior resultado? 
 
A) 278 
B) 726 
C) 539 
D) 352 
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E) 491 
 

13) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários 
construiriam essa casa? 

 
A) 100 
B) 90 
C) 200 
D) 75 
E) 160 
 
 
14) Os números 14, x e 69 são, respectivamente, diretamente proporcionais aos números 98, 224 e 

y. Quais os valores de x e y? 
 
A) 64 e 496 
B) 64 e 153 
C) 32 e 483 
D) 196 e 251 
E) 32 e 316 
 
 
15) Um número inteiro é escolhido aleatoriamente entre 1, 2, 3, ..., 50. Qual a probabilidade de ser 

um múltiplo de 5? 
 
A)   1   

50 
B)  1 

10 
C) 23 

50 
D)  1 

3 
E)  1 

 5 
 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - FISIOTERAPIA 
 
 
16) A partir da Posição Anatômica, correlacione os seguintes termos para descrever a 

localização/posição das estruturas no corpo: 
 
1 – ANTERIOR (    ) relativo à superfície dorsal 

2 – INFERIOR (    ) mais próximo da cabeça 

3 – MEDIAL (    ) relativo à superfície frontal 

4 – POSTERIOR (    ) afastado da linha mediana 

5 – LATERAL (    ) mais próximo da linha mediana 

6 – SUPERIOR (    ) mais próximo dos pés 
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A opção correta é: 
 
A) 4, 6, 1, 5, 3, 2 
B) 4, 1, 6, 5, 2, 3 
C) 4, 3, 1, 2, 6, 5 
D) 1, 6, 4, 5, 3, 2 
E) 6, 1, 4, 5, 3, 2 
 
17) A população idosa está muito propensa a quedas, principalmente, no domicílio e as 

consequências das lesões são consideradas problemas de saúde pública que gera grande 
impacto social. Desta forma, prevenir a queda em idoso é fundamental na área geriátrica. Em 
relação aos objetivos preventivos sobre a queda do idoso, assinale a alternativa correta. 

 
A) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora 

da flexibilidade e equilíbrio deste paciente 
B) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora 

da propriocepção e equilíbrio deste paciente 
C) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora 

da força muscular e equilíbrio deste paciente 
D) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na melhora 

da força e flexibilidade deste paciente 
E) O objetivo fisioterapêutico para a prevenção de queda deve estar pautado apenas na instrução 

dos cuidadores ou familiares dos idosos 
 
18) Ao avaliar os movimentos de abdução e adução podemos afirmar que os movimentos ocorrem 

somente em: 
 
A) no plano frontal e eixo coronário  
B) no plano sagital e eixo frontal.  
C) no plano frontal e eixo longitudinal 
D) no plano transversal e eixo longitudinal.  
E) no plano coronário e eixo sagital 
 
19) Ao avaliar as afirmações sobre provas de função muscular, marque as opções com (V) 

Verdadeiro ou (F) Falso: 
 
(  ) O teste muscular é parte do exame físico, porém são necessários outros instrumentos 
fidedignos e objetivos (eletromiografia, ultrassom, dinamômetro) para determinar o diagnóstico 
cinésio-funcional. 
(   ) O teste de força muscular é realizado para determinar a capacidade dos músculos ou grupos 
musculares para funcionar em movimento e sua habilidade para prover estabilidade e suporte  
(    ) O desequilíbrio muscular distorce o alinhamento e favorece a sobrecarga indevida   
(   ) O teste muscular manual não tem utilidade para determinar os desequilíbrios de força ou de 
comprimento muscular. 
 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V-F-F-V. 
B) V-F-F-F. 
C) F-V-V-F. 
D) F-V-F-V. 
E) V-F-V-F. 
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20) De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia é proibido ao Fisioterapeuta, 
exceto:  

 

A) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional. 

B) Atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional à que 
pertencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

C) Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, recusa, 
demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego, que foi motivada pela necessidade de 
preservar os legítimos interesses de sua profissão. 

D) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando: praticado sem o 
consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de seu representante legal ou responsável, 
quando se tratar de menor ou incapaz. 

E) Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade 
que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da Fisioterapia em 
detrimento da responsabilidade social e sócio-ambiental. 

 
21) Assinale a alternativa que apresenta as classificações das técnicas de ADM:  
 
A) Movimentos passivos, ativos assistidos, ativos livres e resistidos  
B) Movimentos articulado, ativos assistidos, ativos livres e resistidos  
C) Movimentos passivos, ativos assistidos, crepitantes e resistidos.  
D) Movimentos articulado, hipertônicos e ativos resistidos.  
E) Movimentos passivos, ativos cinéticos, ativos livres e forçados.  
 
 
22) Dos músculos abaixo relacionados, qual não tem importância crucial na estabilidade dinâmica 

da articulação glenoumeral?  
 
A) Deltoide 
B) Redondo menor 
C) Supraespinhoso.  
D) Serrátil anterior 
E) Nenhuma das anteriores. 

 

 
23) Pacientes com Paralisia Cerebral do tipo espástica diparética são caracterizados por quais 

sintomas e ou sinais clínicos: 
 
A) Fraqueza muscular. hipertonia elástica, hiperreflexia, padrões normais de movimento, 

diminuição da destreza com maior comprometimento dos membros superiores. 
B) Hipertonia elástica, padrões normais de movimento, hiperreflexia, diminuição da destreza com 

maior comprometimento dos membros inferiores, fraqueza muscular. 
C) Movimentos involuntários, fraqueza muscular e com maior comprometimento dos membros 

inferiores, tônus flutuante. 
D) Grave depressão da função motora e fraqueza muscular com maior comprometimento dos 

membros superiores. 
E) Hipertonia plástica, hiperreflexia, padrões normais de movimento, fraqueza muscular, 

diminuição da destreza com maior comprometimento dos membros inferiores. 

 
24) Avalie as alternativas abaixo sobre o tratamento fisioterápico do paciente DPOC.  
 
A) Dois domínios principais de sintomas na DPOC são de importância para fisioterapeutas: 

dispneia, redução da performance ao exercício e atividade física e depuração mucociliar 
prejudicada.  
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B) O objetivo principal do treinamento de endurance no paciente DPOC é melhorar a capacidade 
aeróbica dos pacientes para a realização de muitas atividades diárias.  

C) A inclinação anterior do tronco com apoio dos membros superiores parece ser um método 
efetivo para alívio de dispneia em pacientes com DPOC e é benéfica também durante a 
utilização de andadores com rodas.  

D) Não é recomendada a utilização de expiração ativa e do freno labial, em pacientes com 
dispneia com DPOC mais grave que também tenham enfisema. 

 
Marque a opção correta: 
 
A) Duas alternativas estão erradas 
B) Três alternativas estão erradas 
C) Somente uma alternativa está errado 
D) Todas as alternativas estão certas 
E) Todas alternativas estão erradas 

 
25) Os pacientes com alguma limitação física podem necessitar do auxílio de próteses ou órteses. 

Nessa situação, a Fisioterapia tem capacidade técnica para avaliar, prescrever e reabilitar os 
pacientes em muitas situações. Assim, se indica o uso desses equipamentos nas mais variadas 
situações, exceto:  

 
A) Restringir o movimento em uma dada direção  
B) Controlar a mobilidade  
C) Ajudar no movimento ou reduzir as forças de sustentação do peso  
D) Auxiliar na volemia.  

E) Imobilizar totalmente uma articulação ou segmento do corpo. 
 
26) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença prevenível e tratável com alguns efeitos 

extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade individualmente. O 
objetivo do tratamento é reduzir ou eliminar os comprometimentos da função corporal do 
paciente.  

 
Os objetivos mais comuns para intervenção fisioterápica são:  
 
1. Reduzir a dispneia;  
2. Melhorar a capacidade de exercício e atividade física;  
3. Melhorar a higiene brônquica;  
4. Melhorar conhecimento, autocuidado e autoeficácia. 
5. Evitar doenças futuras  
 
Assinale a opção que contém somente os objetivos corretos: 
 
A) Somente 01 alternativa 
B) Somente 02 alternativas 
C) Somente 03 alternativas 
D) Somente 04 alternativas 
E) Todas alternativas 

 
27) De acordo com a nova Escala de Coma de Glasgow atualizada em 2018, assinale a afirmação 

correta: 
 
A) A modificação foi para obter melhores informações sobre o prognóstico no traumatismo 

cranioencefálico, incluindo a probabilidade de morte, denominada escala de coma de 
Glasgow com resposta pupilar (ECG-P). 
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B) A atualização possui os seguintes critérios de avaliação: Abertura ocular, Resposta verbal e 
Melhor resposta motora.  

C) Na nova escala, devem-se somar todos os achados clínicos e obter uma somatória total no final 
da avaliação. 

D) Um paciente com lesão ocular traumática não deve ser levado em consideração durante a 
avaliação da nova escala de coma de Glasgow 

E) A modificação inclui somente a probabilidade de morte do paciente, mantendo os mesmos 
critérios anteriores: Abertura ocular, Resposta verbal e Melhor resposta motora.  

 
28) A prescrição e a utilização de órteses pela fisioterapia devem obedecer a critérios e objetivos 

bem estabelecidos. Diante do exposto, analise.  
 
I. Sustentar peso corporal em pacientes com ganho de força muscular ou paralisia de uma ou 

mais extremidades (tutor). 
II. Dominar movimentos involuntários, como exemplo em pacientes com encefalopatia.  
III. Manter as funções em repouso para facilitar o aumento de funções nas AVDs e AVLs, 

auxiliando na marcha e mantendo o posicionamento correto do segmento.  
IV. Imobilizar dando repouso a tecidos com lesão ou inflamações, em articulações e espasmos 

musculares  
 
Assinale a alternativa que contém as opções erradas: 
 
A) IV, apenas.  
B) I, II, III e IV  
C) II, apenas.  
D) I, III e IV, apenas. 
E) I e III, apenas.  
 
29) Levando em consideração a importância do Sistema Nervoso para o Fisioterapeuta, assinale a 

alternativa correta:  
 
A) O tronco encefálico é dividido em três partes: diencéfalo, ponte e bulbo. 
B) O sistema nervoso central é formado por: encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios. 
C) O sulco central, localizado no telencéfalo, divide os giros pré e pós-centrais. O giro pós-central 

possui relação cortical com a sensibilidade. 
D) O mesencéfalo é dividido em: tálamo, subtálamo e epitálamo  
E) A fissura longitudinal do cérebro o divide em anterior e posterior, sendo paralela ao plano de 

secção coronal. 
 

 
30) Ao avaliar a fisiologia da contratilidade cardíaca (força e velocidade da contração), desempenho 

ventricular e demanda de oxigênio miocárdico. Podemos afirmar as seguintes funções, exceto: 
 
A) Pré-carga e Pós-carga 
B) Função do Pericárdio 
C) Disponibilidade do substrato (p. ex., oxigênio, ácidos graxos ou glicose) 
D) Frequência e ritmo cardíacos 
E) Quantidade do miocárdio viável 
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PROCESSO SELETIVO Nº004/2021 

 

GABARITO 

FISIOTERAPÊUTA  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

D E B A B D D C C A 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C E B C E A C E C B 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A D B C D D A E C B 
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