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FISIOTERAPEUTA
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo
b) Presente do Subjuntivo
c) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
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d) Pretérito Perfeito do Indicativo
e) Futuro do Presente do Indicativo
02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador

06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
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a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o ___________________ é pronunciado com entonação enfática. Na
escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole
dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”.
Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente
no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
MATEMÁTICA

11. Dada a função g(x) = 9x, determine o valor de X quando g(x) for igual a 243.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
2,5.
3,5.
9.
2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm3.
Determine o valor de seu diâmetro.
(Adote π = 3)
a)
b)
c)
d)
e)

12 cm.
6 cm.
4 cm.
9 cm.
5 cm.
3

13. Calcule o valor de (√8 ∗ √8) 3 é:
a)
b)
c)
d)
e)

64 (sessenta e quatro).
16 (dezesseis).
32 (trinta e dois).
8 (oito).
24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R$ 2.700,00 entre seus
filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que
Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova
tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?
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a)
b)
c)
d)
e)

R$ 700,00.
R$ 1.500,00.
R$ 900,00.
R$ 1.200,00.
R$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês.
Em um imóvel de R$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao
final deste período?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 259.000,00.
R$ 84.000,00.
R$ 350.000,00.
R$ 75.000,00.
R$ 249.000,00.
CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
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a)
b)
c)
d)
e)

Entre 5 e 6 mil habitantes.
Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O músculo flexor profundo dos dedos:
a) Origina-se do terço proximal da ulna, divide-se em quatro tendões que se
inserem nas falanges distais (2° ao 5° dedos). Realiza a flexão das falanges
distais e auxilia na flexão do punho.
b) Origina-se, do epicôndilo medial e se insere no pisiforme. Realiza a flexão do
punho e auxilia na adução da mão.
c) Origina-se do epicôndilo medial e se insere no trapézio e metacarpianos.
Realiza a flexão do punho e auxilia na abdução da mão.
d) Origina-se da região proximal do rádio e insere-se na base da falange distal do
polegar. Realiza a flexão das falanges do polegar.
e) Origina-se do epicôndilo lateral e se insere na base do 5° osso metacarpiano.
Realiza extensão e adução do punho.
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22. Na marcha por insuficiência do glúteo médio, o tronco inclina-se exageradamente
para o lado do apoio. Quando a insuficiência é bilateral o tronco balança para um
lado e para o outro, caracterizando a:
a)
b)
c)
d)
e)

Marcha anserina.
Marcha por insuficiência de quadríceps.
Marcha atetóica.
Marcha espástica.
Marcha talonante.

23. Sobre o exame físico da coluna lombar é incorreto afirmar:
a) A coluna lombar tem curvatura lordótica que pode estar aumentada ou
diminuída.
b) Aumentos da lordose podem ser compensatórios de patologias do ombro,
sendo obrigatório o exame desta articulação, nestas circunstâncias.
c) A transição lombossacral é especialmente importante ao exame visto que nesta
localização situam-se mais frequentemente as variações anatômicas e os
defeitos congênitos que provocam lombalgia.
d) Nichos pilosos nesta região estão relacionados com defeitos de fechamento do
arco neural.
e) O segmento lombar é o mais móvel e o responsável pela maior parte da
mobilidade do tronco. A pesquisa da movimentação é feita com o indivíduo de
pé sendo: flexão, extensão, inclinação lateral direita e esquerda, rotação
(torção) direita e esquerda.
24. Com relação aos efeitos deletérios associados ao ultrassom fisioterápico,
hiperdosagens podem produzir:
a)
b)
c)
d)
e)

Queimaduras.
Cavitações.
Lesões teciduais locais.
Fibroses teciduais.
Efeitos indesejados sistêmicos.

25. Existem várias maneiras de se posicionar os eletrodos de TENS. O
posicionamento é fundamental para a obtenção do êxito no tratamento. A colocação
de um eletrodo em um dos lados de uma articulação identifica o método de
colocação:
a)
b)
c)
d)
e)

Cruzada.
Proximal.
Unilateral.
Bilateral.
Distal.
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26. Considere as indicações de aplicação da TENS na tabela a seguir:
K

Dores crônicas em
geral.
X Regiões de carótida.
Y Abdome de gestantes.
W Região palpebral.
Z Região lombar.
São indicações corretas da aplicação da TENS as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
d)
e)

K, X e Y, apenas.
W e Z, apenas.
X, Y e W, apenas.
K e Z, apenas.
Y, W e Z, apenas.

27. Considere os itens a seguir com relação aos métodos de aplicação da crioterapia:
I- Pacote de gelo - Após 20 minutos de aplicação do pacote de gelo, o
resfriamento se concentra na pele e em até 1 cm de profundidade, o que pode ser
associada à diminuição da percepção da dor pela grande concentração de receptores
nos tecidos superficiais, comprovando a analgesia. O tempo de aplicação do pacote
de gelo é estimado entre 15 a 30 minutos para analgesia, diminuição dos espasmos
musculares e controle de edema;
II- Crioimersão - A imersão em água fria desencadeia a diminuição da
temperatura da pele e dos tecidos superficiais após 5 minutos de utilização. Na
prática clínica ocorrem divergências em relação ao tempo de aplicação e a
temperatura de água. Estudos realizaram imersão em temperatura;
III- Bolsa de gel - O uso de bolsa de gel resfriada ou congelada é frequente pela
sua fácil aplicação, principalmente entre leigos e atletas. Sua evidência não é
comprovada, são poucos os estudos apresentados com boa qualidade, o que dificulta
a comparação e a discussão dos resultados.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

28. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação ao Criospray e assinale a
alternativa que traz a sequência correta:
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(__) Criospray resulta em resfriamento superficial e rápido em função de sua
evaporização, reduz a analgesia e o espasmo muscular;
(__) Auxilia significativamente na redução de hemorragia, pois tem efeito moderado
de diminuição da temperatura de tecidos profundos;
(__) A utilização da crioterapia à base de gel canforado em mentol é antiga e
largamente utilizada pelos fisioterapeutas para o tratamento de adiposidades
localizadas de forma conservadora;
(__) O mecanismo de ação da crioterapia a base de gel canforado e mentol se dá
pelo resfriamento da pele por meio da agregação dos componentes do gel.
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-F-F.
V-F-F-V.
V-F-V-F.
F-F-V-V.
F-V-V-F.

29. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Paralisias com hiperreflexia e hipertonia são denominadas Paralisias ______.
Ocorrem na Síndrome do neurônio motor superior ou central, onde a lesão localizase nas áreas motoras do córtex cerebral ou nas vias motoras descendentes, em
especial no trato córtico-espinhal.
a)
b)
c)
d)
e)

Espástica.
Flácida.
Supranuclear.
Atáxica.
Abducente.

30. “Focar um objeto a 30 cm colocado em frente e abaixo (tentar encerrar os olhos)
e em cima (tentar levantar a pálpebra superior).”
Dos exercícios cinesioterápicos indicados para as paralisias faciais, o trecho acima
discorre sobre qual dos apresentados a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

Técnica de Suporte Passivo.
Técnica de Controle do reflexo de Bell.
Treino da Mímica Facial.
Técnicas de estimulação.
Técnicas de relaxamento muscular.
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