CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BODOQUENA-MS

INSTRUÇÕES

Matutino

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este

caderno de provas até receber autorização.
02. Para fazer esta prova, você usará:
a) este caderno de questões;
b) um cartão-resposta;
c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita
normal.
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam
todas as 20 (vinte) questões e se há falhas ou
imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver,
reclame imediatamente ao fiscal de sala.

Fisioterapeuta

04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas
no campo destinado às suas respostas. Se houver,
reclame imediatamente.
05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas,
identificadas pelas letras A, B, C, D e E.
Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.
Há somente uma alternativa correta para cada questão.
Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada
questão for B, o candidato deverá preencher totalmente
o retângulo correspondente, com caneta esferográfica
azul ou preta, conforme modelo abaixo:

06. Não faça rasuras no cartão-resposta.
07. Procure responder a todas as questões.
08. Durante a prova, não se admite que o candidato
comunique-se
com
outros
candidatos,
efetue
empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra
as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o
desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são
faltas que eliminam o candidato.
09. É expressamente proibido que o candidato utilize
quaisquer
meios
de
comunicação
durante
sua
permanência no local de prova, os aparelhos celulares
deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido
que o mesmo toque em nenhum momento durante a
realização da prova.

Verifique se esta prova
corresponde ao cargo para o
qual você se inscreveu.

Data: 22 de maio de 2016
Horário: 8 horas
Duração desta Prova: 4h

Realização:
Prefeitura Municipal de Bodoquena

Nome:___________________________________
________________________________________

Prefeitura Municipal de Bodoquena

Cargo: Fisioterapeuta

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder aos itens de 01 a 03.
Texto I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Uma pesquisa publicada recentemente no periódico científico Lancet mostrou que, apesar de
todos os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia, a qualidade de vida do ser humano
continua baixa. O novo estudo, que teve duração de 23 anos e foi feito em 188 países, mostrou
que enquanto a expectativa de vida aumentou seis anos desde 1990, a saúde e a qualidade de
vida estão em declínio.
Isso porque, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas que vive nos países com as
maiores expectativas de vida está passando esses anos adicionais de vida doente ou
hospitalizada. De acordo com os autores, as principais causas que contribuem com o maior grau
de perda de saúde são doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e problemas
psiquiátricos, como depressão. Segundo eles, todas poderiam ser prevenidas com a adoção de
um estilo de vida mais saudável.
De acordo com o ranking, Japão, Cingapura, Andorra e Islândia foram alguns dos países
classificados com as maiores expectativas de vida. Enquanto os piores ficaram com Reino do
Lesoto, Suazilândia, República Centro-Africana e Guiné-Bissau, todos no continente africano.
Entretanto, de acordo com informações do site de notícias americano Fox News, mesmo
entre os "top 10" do ranking, apenas dois países - Japão e Itália - tem cidades consideradas
"zonas azuis" (tradução livre do inglês "blue zones") por um projeto da National Geographic. As
zonas azuis são áreas onde a longevidade, a saúde e a qualidade de vida convergem.
Disponível em
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/como-habitosdiarios-podem-influenciar-a-longevidade>. Adaptado.
Acesso em 19/mar/2016.

01. Este item envolve interpretação do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes tópicos
do conteúdo programático previsto para esta prova. Assinale a opção que apresenta a informação
correta:
A) O texto se inicia com a constatação de um paradoxo: o avanço científico, médico e tecnológico são
incapazes de melhorar a qualidade de vida do ser humano.
B) Em “a maioria das pessoas que vive nos países com as maiores expectativas de vida” (l. 6-7) o
verbo em destaque poderia também ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção
gramatical.
C) O segundo período do primeiro parágrafo é constituído de apenas três orações, dentre elas uma
oração subordinada adjetiva que limita o valor semântico da oração anterior.
D) No segundo parágrafo, o autor defende a ideia de que as principais doenças da modernidade podem
ser remediadas por meio da adoção de um estilo de vida mais saudável.
E) Em “as principais causas que contribuem com o maior grau de perda de saúde” (l. 8-9), a
oração destacada complementa circunstancialmente a oração anterior, visto que se inicia por
conjunção integrante.
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02. O acento gráfico empregado nas palavras “psiquiátricos” (l. 10), “saudável” (l. 11) e “saúde” (l. 18)
justifica-se, respectivamente, pelos mesmos motivos que os vocábulos da alternativa:
A) ânsia – herói – faísca
B) íamos – tórax – rápido
C) friíssimo – bíceps – saída
D) chapéu – elétron – balaústre
E) biquíni – automóvel – baú

03. Quanto ao emprego das classes de palavras e suas variantes, está correta a alternativa:
A) “apesar de” (l. 1) = locução prepositiva.
B) “maior” (l. 8) = substantivo.
C) “declínio” (l. 5) = adjetivo.
D) “estudo” (l. 6) = verbo.
E) “onde” (l. 18) = advérbio de lugar.

04. Quanto aos aspectos diversos de concordância e regência (inclusive crase), assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O Brasil é um dos países que buscam soluções para uma vida mais saudável.
B) Mais de um cientista foram favoráveis às pesquisas com células tronco.
C) Grande parte dos medicamentos prescritos atualmente pela comunidade médica funciona com
restrições.
D) Avisaram-no de que tudo são apenas suposições ainda sem base científica.
E) Eles trabalham da segunda-feira à sexta-feira a fim de obter resultados que serão promissores.

05. Quanto à pontuação, assinale a alternativa correta:
A) Segundo, os pesquisadores, a tentativa era de compreender a origem celular do câncer — e não só
do câncer de mama —, e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento.
B) Segundo os pesquisadores a tentativa, era de compreender a origem celular do câncer — e não só
do câncer de mama — e os fatores que podem contribuir, para seu desenvolvimento.
C) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas, nenhum
havia conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul,
chegou a anunciar, o feito, e foi manchete de jornais de todo o mundo.
D) Nos últimos anos, muitos cientistas tentaram criar células humanas dessa forma, mas nenhum havia
conseguido. Em 2005, o sul-coreano Woo Suk Hwang, da Universidade Nacional de Seul, chegou a
anunciar o feito e foi manchete de jornais de todo o mundo.
E) Há especialistas, que defendem o avanço das pesquisas com células-tronco de pluripotência
induzida, que são reprogramadas artificialmente para ficarem semelhantes, às embrionárias,
apresentando as mesmas características de autorrenovação.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Beatriz escreveu a sequência (1,1,2,3,5,8,13,...) seguindo certo padrão e propôs um desafio ao
seu grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Rafael respondeu corretamente. Dessa forma,
pode-se afirmar que o termo indicado por Rafael foi:
A) 14
B) 15
C) 16
D) 19
E) 21
2
07. A soma dos n primeiros termos de uma certa sequência é dada por Sn = 3n − 7n . Dessa forma,

pode-se afirmar que o 10º termo dessa sequência é:
A) 50
B) 40
C) 30
D) 20
E) 10

08. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois produtos A e B. Os resultados encontrados
foram os seguintes:
• 50 pessoas consomem A.
• 40 pessoas não consomem A.
• 20 pessoas consomem os dois produtos, A e B.
• 5 pessoas não consomem nem A nem B.
Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi:
A) 115
B) 110
C) 90
D) 75
E) 50

09. Isabela tem cinco bolas pretas e três bolas brancas em um caixa. Ela deseja acrescentar certa
quantidade de bolas brancas à caixa de modo que ao retirar, de forma aleatória, uma bola da caixa a
probabilidade de ser branca seja de 75%. Desse modo, pode-se afirmar que a quantidade de bolas
brancas que deve ser acrescentada é:
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
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10. O setor cardíaco do hospital “Vida” possui 7 médicos e 12 enfemeiros. Deseja-se formar uma equipe
com 5 membros para um procedimento específico, com 2 médicos e 3 enfermeiros. Dessa forma, a
quantidade de equipes distintas que pode ser formada é:
A) 6
B) 84
C) 504
D) 4.620
E) 55.440

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A sessão da saúde na Constituição Federal (1988) e as Leis n°8.080/1990 e n°8.142/1990
constituem as bases jurídicas do SUS. Sobre os objetivos e campos de atuação do SUS, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) Cabe ao SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde;
B) É de responsabilidade do SUS a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos
econômico e social, as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde;
C) Dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
D) Responsabilidade sobre a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de
saúde do trabalhador;
E) Tomar decisões na gestão das políticas públicas com participação de profissionais da saúde e
gestores, podendo ser abertas exceções com participações de usuários em reuniões de conselhos
de saúde ou conferências de saúde, desde que não ultrapasse ¼ dos participantes.
12. A síndrome do imobilismo pode ser provocada pela permanência no leito por longos períodos,
repercutindo negativamente sobre o organismo, com danos de natureza física e psicossociais, além de
causar diversos efeitos em múltiplos órgãos e sistemas. Em um idoso com fratura de colo de fêmur é
INCORRETO afirmar:
A) Os efeitos da imobilidade ocorrem de forma gradual e quanto maior sua duração, maiores as suas
consequências.
B) A pneumonia é uma das principais causas de óbito em idosos com fratura de colo de fêmur.
C) A falta de mobilidade dos membros inferiores predispõe a estase circulatória venosa potencializando
o risco de trombose venosa profunda e consequente morte por embolia pulmonar.
D) O tratamento fisioterapêutico deve ser cauteloso, com mudança de decúbito a cada 6 horas e
realização de poucos movimentos nas demais estruturas corporais, evitando a formação de trombos.
E) A gravidade do prejuízo causado pelo imobilismo depende da idade da pessoa, assim como do
estado geral de saúde, inclusive nutricional e do grau de imobilidade do indivíduo.
13. Sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinale a afirmativa correta:
A) O AVC do tipo isquêmico é causado por um bloqueio no suprimento sanguíneo arterial no cérebro
ou pelo rompimento de artérias cerebrais.
B) A trombose é um bloqueio no suprimento sanguíneo causado por um fragmento de trombo
deslocado de uma em artérias de maior calibre.
C) O acometimento cerebral pode resultar não somente em incapacidade motora (física), mas também
dificuldades de percepção e perda da discriminação sensorial, principalmente proprioceptiva.
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D) A lesão da artéria basilar produz hemiplegia ou hemiparesia contralateral, de predomínio
braquiofacial.
E) O padrão típico do AVC inclui aumento do tônus dos músculos antigravitacionais, com aumento de
tônus extensor de membros superiores e flexores de membros inferiores, denominado padrão de
Wernicke-Mann.
14. A paralisia cerebral é caracteriza como uma encefalopatia crônica de caráter não progressivo da
infância. Sobre essa patologia, analise as afirmativas abaixo:
I.

Para ser considerada paralisia cerebral deverão ocorrer necessariamente alterações da postura
e do movimento da criança.
II. As alterações motoras identificadas na paralisia cerebral são dependentes do local da lesão no
sistema nervoso central e/ou periférico;
III. Os fatores causais podem estar presentes desde o inicio da gestação, durante o parto ou nos
dez primeiros anos de vida da criança;
IV. Alterações dos sistemas sensoriais, perceptivo e cognitivo podem estar presentes como
consequência de distúrbios primários, de acordo com a área de lesão, ou secundários às
limitações que restringem o desenvolvimento adequado da criança.
V. A paralisia cerebral do tipo espástica é a mais frequente, com sinais de liberação como hipertonia
elástica, hiperrelfexia fásica, clônus e sinal de Babinski.
Assinale a opção adequada:
A) I, IV e V estão corretas.
B) I, II e V estão corretas.
C) III, IV e V estão corretas.
D) II, III e IV estão corretas.
E) E) Todas estão corretas.
15. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as atribuições do fisioterapeuta garantidas pelo Código
de ética em fisioterapia:
A) Para o exercício profissional da Fisioterapia é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da
circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados
cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS.
B) Para estabelecer diagnóstico fisioterapêutico o profissional fisioterapeuta poderá coletar os dados
dos pacientes (anamnese), porém não é de sua competência solicitar exames complementares.
C) O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo,
participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde
e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer
forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil.
D) É proibido ao fisioterapeuta cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em instituição que se
destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de cliente/paciente/usuário como
complemento de salários ou de honorários.
E) Nenhuma das anteriores está incorreta.
16. Os pulmões facilitam a troca de gases entre os tecidos e a atmosfera. Para isso, se faz necessário
um equilíbrio fisiológico deste sistema. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os sistema respiratório:
A) A retração elástica pulmonar é responsável pelo afastamento dos pulmões da parede torácica e a
pressão positiva intrapleural garante o movimento dos pulmões em sentido oposto, acompanhando
a caixa torácica e promovendo a expansibilidade pulmonar.
B) O controle nervoso da respiração está a cargo do centro respiratório localizado no tronco encefálico.
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C) Uma vez que a respiração normal utiliza a ação do músculo diafragma para a inspiração enquanto
a expiração ocorre passivamente, os demais músculos utilizados na respiração forçada são
chamados de acessórios, utilizados na inspiração forçada e expiração forçada.
D) A Capacidade vital é definida como o volume de ar expirado sob controle voluntário, a partir do
ponto de inspiração máxima. Os pacientes com fraqueza de músculos respiratórios apresentam
significativa redução da capacidade vital.
E) A espirometria é uma técnica que mede os volumes e capacidades, também conhecida como prova
de função pulmonar, capaz de avaliar a evolução clínica de uma pneumopatia, sendo muito útil à
fisioterapia respiratória.
17. Assinale a questão correta correspondente às características da fibromialgia:
I-

II -

III -

IV -

V-

É determinado o diagnóstico na presença de dor em todo o corpo por pelo menos três meses,
com identificação de 11 pontos dolorosos no corpo, dentre os 18 possíveis pontos bilaterais
pré-determinados.
A fibromialgia deve ser reconhecida como um estado de saúde complexo e heterogêneo, de
caráter não inflamatório, no qual há um distúrbio no processamento da dor associado a outras
características secundárias.
A fibromialgia é uma doença reumatológica frequentes cuja característica principal é a dor
musculoesquelética difusa e crônica. Além do quadro doloroso, estes pacientes costumam
queixar-se de fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, parestesias de extremidades,
sensação subjetiva de edema e distúrbios cognitivos.
Há presença de quadro crônico de dor musculoesquelética, mas frequentemente estes
pacientes requerem um acompanhamento multidisciplinar com o objetivo de alcançar uma
abordagem ampla e mais completa de seus sintomas e comorbidades.
O tratamento não medicamentoso inclui programas de exercícios aeróbicos com progressão
lenta e gradual, sempre, encorajar os pacientes a dar continuidade para manter os ganhos
induzidos pelos exercícios, associado a alongamento e fortalecimento muscular. Técnicas de
hidroterapia para relaxamento também, podem ser utilizadas no tratamento da fibromialgia,
dependendo das necessidades de cada paciente.

Assinale a opção adequada:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, IV e V estão corretas.
Apenas I, II e V estão corretas.
Apenas III, IV e V estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

18. O NASF, criado pela Portaria GM/MS 154/2008, pretende dar apoio à equipe de Saúde da Família
com uma equipe formada por outros profissionais, entre os quais se incluem o Fisioterapeuta. Conforme
a portaria 3.124 de 2012 para habilitar-se ao NASF I, o município deve ter entre cinco e nove equipes
de Saúde da Família, enquanto para o NASF II, o município deve ter entre três a quatro equipes de
Saúde da Família. Leia as afirmativas abaixo sobre o NASF.
I–

Cada profissional inserido no NASF deve atuar dentro do seu núcleo profissional, não podendo
repassar seus conhecimentos a demais profissionais do NASF ou das equipes de Saúde da
Família.
II - O fisioterapeuta inserido no NASF, entre outras incumbências, deve realizar orientações
domiciliares para pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores.
III – Dentre as atividades está a realização de atividades escolares de promoção da saúde funcional
e detecção de possíveis distúrbios posturais ou estruturais nas escolas.
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Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, e II estão corretas.
Apenas I, e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão incorretas.
Todas estão corretas.

19. Amputação é o termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um membro, sendo este
um método de tratamento para diversas doenças. Leia atentamente as afirmativas abaixo:
I-

Na fase pré-cirúrgica podem ser realizadas inúmeras atividades de reabilitação, incluindo o
condicionamento cardiopulmonar, exceto se existir alguma contraindicação clínica.
II – A amplitude de movimento (ADM) das articulações e a força muscular do segmento envolvido
com a amputação são irrelevantes na avaliação pré-operatória, sendo importante conhecer tais
funções dos membros contralaterais e o grau de independência do indivíduo para a realização
das Atividades de Vida Diária (AVDs) após a cirurgia.
III – Antes do treino de marcha o paciente amputado deve ser orientado a como realizar suas
transferências de postura e deslocamentos. O posicionamento correto no leito e na cadeira de
rodas é fundamental para evitar encurtamentos musculares, o que pode impedir a protetização
deste indivíduo.

Assinale a alternativa que contem as afirmativas CORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

I, e II estão corretas
I, e III estão corretas
II e III estão corretas
Todas estão erradas
Todas estão corretas

20. O Ministério da Saúde propõem que crianças com risco para alterações do desenvolvimento
participem de programas de estimulação precoce. Sendo assim, é correto afirmar:
A) A estimulação precoce realizada pelo fisioterapeuta promove somente o desenvolvimento motor
como sentar, engatinhar, andar, porém, as demais habilidades sensoriais, sociais e cognitivas devem
ser trabalhadas separadamente e por outros profissionais.
B) Em qualquer idade em que ocorrer a estimulação do desenvolvimento da criança ela vai responder
da mesma maneira, pois o cérebro delas evolui igualmente em todas as fases do desenvolvimento.
C) A partir do momento de inicio da estimulação precoce a família não precisa mais estimular a criança,
uma vez que o estimulo necessário para o desenvolvimento infantil será promovido somente pelos
profissionais de saúde.
D) O profissional da atenção básica que irá realizar a puericultura precisa ficar atento para detectar
déficits no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e encaminhá-la para estimulação precoce
em serviço de reabilitação.
E) Cada profissional da equipe de estimulação precoce deve desempenhar seu papel especifico, típico
do seu núcleo profissional, sem interferir nas atividades de demais áreas, garantindo a qualidade
do serviço prestado.
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