
Relação de disciplinas das respectivas áreas 

Fisioterapia 

Edital Área Disciplina 
Número de 

Aulas  
Vagas 

Titulação exigida Pontos 

01/2021 
Ciências da 

Saúde – 
Fisioterapia  

Psicomotricidade 
01 

horas/aula 

semanais 
01 

- Graduação em Fisioterapia 

ou Educação Física e 

Doutorado em Ciências da 

Saúde. 

1. Domínios do comportamento cognitivo, afetivo e motor. 
2. O ambiente e o desenvolvimento psicomotor. 
3. Elementos da psicomotricidade: Imagem e esquemacorporal; 

Coordenação global; Coordenação visomotora; Equilíbrio; 

Dominância lateral.  
4. Elementos da psicomotricidade: Organização lateroespacial; 

Orientação temporal e imagem temporal; Orientação temporal. 
5. Avaliação psicomotora e perfil psicomotor. 
6. Prática de atividades psicomotoras. 
7. A psicomotricidade nos problemas do desenvolvimento; 

Deficiência mental; Hiperatividade e déficit de atenção; Autismo. 
8. A psicomotricidade na Síndrome de Down e Deficiências 

motoras (Paralisia cerebral). 
9. Respiração: sua importância, tipos de respiração, exercícios. 
10. Relaxamento: Técnicas utilizadas no trabalho de educação e 

reeducação psicomotora. 

I:\folha\Processo Seletivo\2021\01\Relação de Disciplinas - 01 -FISIOTERAPIA.doc 
Avenida Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis/SP – CEP: 19807-130 

Fone/Fax: (18) 3302 -1055 – homepage: www.fema.edu.br - e-mail: imesa@femanet.com.br  

 

 

 

 

 

 

 



Relação de disciplinas das respectivas áreas 

Fisioterapia 

Edital Área Disciplina 
Número de 

Aulas  
Vagas 

Titulação exigida Pontos 

02/2021 
Ciências da 

Saúde – 
Fisioterapia  

Fisioterapia Respiratória 
02 

horas/aula 

semanais 
01 

- Graduação em Fisioterapia 

e  
Especialista em 

Fisioterapia Respiratória 

e Mestre em Ciências da 

Saúde.. 

1. A avaliação do paciente com disfunção respiratória. 2. 

Pneumopatias e disfunções respiratórias mais frequentes em 

fisioterapia respiratória. 
3. Recursos e técnicas manuais da fisioterapia respiratória. 
4. Ventilação não invasiva, manobras de higiene brônquica e 

cinesioterapia respiratória. 
5. Técnicas e recursos mecânicos da fisioterapia respiratória. 
6. Princípios básicos de ventilação mecânica e suporte 

ventilatório em Terapia Intensiva destacando aplicação na covid-19. 
7. A fisioterapia respiratória em uti neonatal. 
8. Cinesioterapia, reeducação funcional respiratória e 

reabilitação Pulmonar. 
9. Inaloterapia e fisioterapia respiratória no pré e pósoperatório. 
10. Programas de reabilitação respiratória que podem ser 

implantados nos atendimentos nas unidades básicas de saúde. 
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Relação de disciplinas das respectivas áreas 

Fisioterapia 

Edital Área Disciplina 
Número de 

Aulas  
Vagas 

Titulação exigida Pontos 

03/2021 
Ciências da 

Saúde – 
Fisioterapia  

Fisioterapia em Cardiologia 
02 

horas/aula 

semanais 
01 

- Graduação em Fisioterapia 

e  
Especialista em 

Fisioterapia 

Cardiovascular e Mestre 

em Ciências da Saúde.. 

1. História e objetivos da reabilitação cardíaca 
2. Fisiologia do esforço na reabilitação cardiovascular 

ressaltando os seguintes aspectos: Circulação Arterial + Pressão 

Arterial; Frequência Cardíaca; Diferença Arteriovenosa + retorno 

Venoso + Fluxo Sanguíneo. 3. Fases Fisiológicas do Exercício 

Físico, Tipos de Exercícios, Modificações Fisiológicas do Exercício. 
4. Avaliação do paciente cardíaco: Avaliação Clínica; Exame 

Físico; Aspectos Psicológicos. 
5. Teste Ergométrico: definição; indicações, contra indicações, 

protocolos de execução (esteira e bicicleta ergométrica); Realização 

do teste.  
6. Prescrição de atividades físicas e programas de exercícios 

para o paciente cardíaco.  
7. Programas preventivos e terapêuticos de reabilitação 

cardiovascular. 
8. Conceitos envolvidos na prescrição dos exercícios físicos 

para pacientes cardíacos.  
9. Fisioterapia em Cirurgia Cardíaca. Fisioterapia na Pós 

Convalescença do paciente cardíaco. 
10. Elaboração de programas para o atendimento básico da rede 

pública de saúde para hipertensos e cardiopatas. 
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Relação de disciplinas das respectivas áreas 

Fisioterapia 

Edital Área Disciplina 
Número de 

Aulas  
Vagas 

Titulação exigida Pontos 

04/2021 
Ciências da 

Saúde – 
Fisioterapia  

Fisioterapia em Ortopedia e 

Traumatologia 

02 

horas/aula 

semanais 
01 

- Graduação em Fisioterapia 

e  
Especialista em Fisioterapia 

Traumato-ortopédica e 

Doutor em Ciências da 

Saúde 

1. Alterações posturais da coluna vertebral e escoliose: 

Intervenções possíveis da fisioterapia. 
2. Alterações posturais dos membros inferiores (pé cavo, plano 

e joelho valgo e varo): Intervenções possíveis de fisioterapia. 
3. Avaliação e intervenção fisioterápica nas fraturas dacintura 

escapular e do membro superior. 
4. Avaliação e intervenção fisioterápica nas fraturas dacintura 

pélvica e do membro inferior. 
5. Fisioterapia nas lesões nervosas periféricas associadas ou não 

a fraturas. 
6. Fisioterapia nos Traumatismos articulares: Reação 

inflamatória e resposta articular ao trauma de Ombro (Luxações 

agudas e redicivantes, sub-luxações glenoumeral e acrômio-

clavicular). 
7. Fisioterapia nos traumatismos articulares: Reação 

inflamatória e resposta articular no joelho e tornozelo (Entorses, 

lesões meniscais e cápsulo-ligamentares). 
8. Luxações de quadril no adulto e displasia de quadril na 

infância: avaliação e intervenções fisioterápicas. 
9. Intervenção fisioterápica em doenças ortopédicas neonatais e 

infantis.  
10. Implantação de programas de prevenção em saúdepública 

para enfermidades ortopédicas com ênfase nos desvios posturais.   
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