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Apresentação

O livro Coleção aprovado em fisioterapia: Cinesiologia e Biomecânica é o mais 
organizado e completo livro para os fisioterapeutas que desejam ser aprovados nos 
concursos do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concur-
sos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimen-
to na Fisioterapia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames na Fisioterapia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por auto-
res especializados. 

2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos 

concursos. 
4. Resumos práticos sobre as disciplinas. 
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 

com o seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro Coleção aprovado em fisioterapia: Cinesiologia e Biomecânica será um 
grande facilitador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o apren-
dizado e, principalmente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Gabriel Palhano
Editor
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Análise cinesiológica dos 
seguimentos da coluna 1

CERVICAL

01 (EBSERH/HE-UFSCAR – AOCP – 2015) 
Assinale a alternativa correta. 

 Ⓐ  O plano que divide o corpo humano 
em duas partes iguais (direito e esquerdo) 
é denominado sagital mediano.

 Ⓑ O plano frontal são todos os planos 
que dividem o corpo horizontalmente, di-
vidindo o corpo em duas metades diferen-
tes, superior e inferior.

 Ⓒ O plano transversal são todos os pla-
nos verticais com trajeto paralelo à sutu-
ra coronal do crânio, dividindo o corpo em 
anterior e posterior.

 Ⓓ O termo lateral deve ser utilizado pa-
ra referir-se a estruturas mais próximas do 
plano sagital mediano.

 Ⓔ O termo distal refere-se a estruturas 
mais próximas da raiz do membro ou de 
seu ponto de inserção.

DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O plano sagital corre 
paralelo à sutura sagital do crânio, dividin-
do o corpo em seção direita e esquerda32,93.
Alternativa B: INCORRETA. O plano frontal cor-
re paralelo à sutura coronal do crânio, di-
vidindo o corpo em seção anterior e pos-
terior32,93.
Alternativa C: INCORRETA. O plano transversal 
ou horizontal segue em paralelo ao hori-

zonte e divide o corpo em seções supe-
rior e inferior32,93.
Alternativa D: INCORRETA. Termos adicionais 
são utilizados para descrever a relação das 
partes do corpo ou a localização de uma 
estrutura externa em relação a ele. Por 
exemplo, algo que esteja na região medial 
está próximo ou na direção da linha média 
do corpo32,93.
Alternativa E: INCORRETA. Distal é um termo 
utilizado para todas as estruturas que es-
tejam afastadas do tronco. Por exemplo: 
a mão está distal ao tronco, enquanto o 
ombro está proximal ao tronco. Existem 
também comparações que podem ser 
feitas entre estruturas distais, como, por 
exemplo: o tálus está distal em relação à 
patela (nesse caso, ambos estão distais ao 
tronco, porém um está “mais distal” que o 
outro32,93.
Resposta: Ⓐ

02 (EBSERH/CHC-UFPR – IBFC – 2015) De 
acordo com a biomecânica, os 
tecidos moles têm duas proprie-

dades: elasticidade e viscosidade. Entre es-
ses não estão incluídos: 

 Ⓐ Fáscias.
 Ⓑ Ossos.
 Ⓒ Músculos.
 Ⓓ Discos intervertebrais.
 Ⓔ Meniscos.
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12 ▕ Análise cinesiológica dos seguimentos da coluna

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Os tecidos moles 
mostram graus variados de elasticidade 
(viscosidade, resiliência ou “cedência”) a 
fim de resistir à deformação quando a car-
ga é aplicada. A propriedade elástica da 
fáscia é possível porque esses tecidos têm 
a capacidade de armazenar um pouco de 
energia mecânica que é aplicada a eles27.
Alternativa B: CORRETA. Os ossos possuem 
propriedade elástica. Essa propriedade é 
caracterizada pelo retorno ao seu tama-
nho original logo após uma força que está 
agindo sobre esse tecido ser liberada. Po-
rém o osso não possui viscosidade. Essa 
propriedade é definida como o índice de 
atrito que as moléculas de determinado 
meio aplicam entre si. Os meios que pro-
porcionam esse tipo de atrito são os meios 
líquidos e gasosos. Em materiais sólidos a 
viscosidade não está presente28,31.
Alternativa C: INCORRETA. Os músculos pos-
suem propriedades elásticas e viscosas. O 
músculo é capaz de retornar ao seu tama-
nho original após uma deformação. Estu-
dos comprovam que o aquecimento mus-
cular reduz a viscosidade muscular, garan-
tindo assim um maior desempenho na 
contração muscular, reduzindo o risco de 
lesões e diminuindo o tempo de transi-
ção entre os estados de contração e rela-
xamento8.
Alternativa D: INCORRETA. Os discos interverte-
brais são formados por fibrocartilagens. A 
fibrocartilagem possui propriedade elásti-
ca e viscosa, permitindo assim que estru-
turas compostas ou revestidas por esse te-
cido funcionem como um amortecedor, 
suportando um grande peso e impacto 
proveniente da movimentação articular32.
Alternativa E: INCORRETA. Os meniscos dos joe-
lhos são formados por fibrocartilagens, 
configurando assim propriedades de elas-
ticidade e viscosidade a essa estrutura, 
permitindo-a amortecer impacto duran-
te a marcha, corrida e saltos32.

Resposta: Ⓑ

03 (HEMOCENTRO/DF – IDECAN – 2017) 
A coluna vertebral está situa-
da na região axial do esquele-

to humano, e é formada pelo número va-
riável de 32 vértebras e sustentada por nu-
merosos ligamentos e músculos. Em rela-
ção aos aspectos cinesiológicos desse seg-
mento do corpo humano, assinale a alter-
nativa correta.

 Ⓐ Os movimentos da coluna estão limi-
tados aos planos sagital e coronal.

 Ⓑ Os músculos oblíquos, ao se contraí-
rem, comprimem a cavidade abdomino-
pélvica e agem nos movimentos de exten-
são e rotação do tronco.

 Ⓒ A contração bilateral do quadrado 
lombar puxa a cavidade torácica em dire-
ção à pelve ou estende a coluna vertebral; 
a contração unilateral inclina a coluna late-
ralmente para o lado que está sendo con-
traído.

 Ⓓ A presença de curvaturas na coluna 
vertebral possui relevância biomecânica, 
contribuindo para que os movimentos se-
jam mais harmônicos.

 Ⓔ A região torácica, em razão de estar ar-
ticulada com as costelas, é a maior porção 
móvel da coluna.

DIFICULDADE

NOTA DO AUTOR: Embora o gabarito traga 
a alternativa C como correta, a presença 
de curvaturas na coluna vertebral contri-
bui para a dispersão de carga e permite a 
esse segmento movimentos harmônicos. 
Dessa forma, a alternativa D também po-
de ser aceita.
Alternativa A: INCORRETA. A de rotação de tron-
co confere à coluna vertebral movimentos 
no plano transverso92,93.
Alternativa B: INCORRETA. Os oblíquos abdo-
minais são responsáveis pelo movimento 
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13▏ 

de rotação do tronco, e quando ambos os 
oblíquos são ativados ocorre um aumen-
to da pressão na cavidade abdominopél-
vica associado a uma flexão de tronco32,93.
Alternativa C: CORRETA. O quadrado não só 
realiza essas funções como também é um 
importante estabilizador da região lom-
bar da coluna vertebral32,92,93.
Alternativa D: CORRETA. Esta alternativa tam-
bém pode ser considerada verdadeira, ten-
do em vista que a coluna vertebral tem 
seu posicionamento organizado de acor-
do com os estresses e as sobrecargas exer-
cidas sobre o sistema musculoesquelético, 
em decorrência da ação gravitacional. A 
postura correta é a posição na qual um mí-
nimo de estresse é aplicado em cada arti-
culação com resultado de um alinhamen-
to do corpo com eficiência fisiológica e 
biomecânica, e os desvios posturais envol-
vidos nos segmentos da coluna vertebral 
causam consequências e alterações na di-
nâmica funcional do corpo intervindo, mo-
dificando e desorganizando toda a har-
monia corporal, acarretando uma série de 
comprometimentos posturais relaciona-
dos ao sistema musculoesquelético32,48,92,93.
Alternativa E: INCORRETA. A região torácica é a 
região menos móvel da coluna vertebral 
devido a restrições impostas pelos arcos 
costais.
Resposta: Ⓒ

04 (COFFITO – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 
2017) Em relação à coluna cer-
vical, assinale a alternativa in-

correta:  

 Ⓐ A rotação atlantoaxial tem como eixo 
o dente do áxis que se articula anterior-
mente com o arco anterior do atlas e pos-
teriormente com o ligamento cruciforme. 

 Ⓑ O movimento de rotação ocorre prin-
cipalmente no nível atlantoaxial. 

 Ⓒ O movimento de inclinação ocorre de 
forma associada com a rotação. 

 Ⓓ É composta pela combinação de três 
conjuntos articulares: atlanto-occipital, 
atlantoaxial e articulações apofisárias in-
tracervicais. 

 Ⓔ Os processos unciformes são impor-
tantes para orientar o movimento de in-
clinação lateral na cervical inferior.

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Essa articulação é 
composta por duas articulações zigoapo-
fisárias entre as superfícies articulares dos 
processos articulares inferiores do atlas 
e dos processos superiores do áxis. Duas 
articulações mediais: uma entre a super-
fície anterior do dente do áxis e a superfí-
cie anterior do atlas e outra entre a super-
fície posterior do dente e a superfície hia-
linizada anterior do ligamento transver-
so. O ligamento transverso do atlas junto 
com os fascículos longitudinais superior e 
inferior formam o ligamento cruciforme32.
Alternativa B: INCORRETA. Os primeiros 25º de 
rotação da cabeça (cerca de 60%) ocorrem 
principalmente nas articulações atlan-
toaxial. Entretanto, a rotação axial do atlas 
não é um movimento puro, pois é combi-
nado com um grau significativo de exten-
são (14º) e, em alguns casos, com flexão32.
Alternativa C: INCORRETA. As vértebras cervi-
cais são todas do mesmo tipo, menos o 
atlas e o áxis, que são diferentes entre si e 
das outras vértebras cervicais. As articu-
lações da coluna cervical inferior possuem 
dois tipos de movimentos: por um lado, 
movimentos de flexoextensão; e, por ou-
tro lado, movimentos mistos de inclina-
ção-rotação60.
Alternativa D: INCORRETA. A articulação atlan-
to-occipital representa a articulação zi-
goapofisária da coluna vertebral e o único 
nível vertebral com a articulação caracteri-
zada por uma superfície convexa (côndilo 
occipital) que se move sobre uma articula-
ção côncava associada (faceta de articula-
ção do atlas). A articulação atlantoaxial é 
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14 ▕ Análise cinesiológica dos seguimentos da coluna

composta por duas articulações zigoapo-
fisárias entre as superfícies articulares dos 
processos articulares inferiores do atlas e 
dos processos superiores do áxis. Duas ar-
ticulações mediais: uma entre a superfície 
anterior do dente do áxis e a superfície 
anterior do atlas e outra entre a superfície 
posterior do dente e a superfície hialini-
zada anterior do ligamento transverso32,60.
Alternativa E: CORRETA. Os movimentos late-
rais estão limitados pela presença dos pro-
cessos unciformes que “conduzem” os des-
locamentos anteroposteriores durante a 
flexão-extensão60.
Resposta: Ⓔ

05 (PREFEITURA MUNICIPAL DE MON-
TEIRO/PB – CONPASS – 2017) Plano 
cardinal que divide o corpo nas 

partes anterior e posterior. A frase anterior 
refere-se a:

 Ⓐ Plano vertical.

 Ⓑ Plano coronal.
 Ⓒ Plano transverso.
 Ⓓ Plano sagital.
 Ⓔ Plano horizontal.

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O plano não é um 
dos planos cardinais do corpo humano.32

Alternativa B: CORRETA. O plano frontal, tam-
bém conhecido como plano coronal ou 
lateral, é um plano cardinal que divide o 
corpo em anterior e posterior.32

Alternativa C: INCORRETA. O plano transver-
so também conhecido como transversal 
e plano horizontal divide o corpo em me-
tade superior ou inferior.32

Alternativa D: INCORRETA. O plano sagital, tam-
bém conhecido como plano ântero-poste-
rior divide o corpo em direita e esquerda. 32

Alternativa E: INCORRETA. “Plano horizontal” é 
outro termo que denomina o plano trans-
verso.1

Resposta: Ⓑ

Figura 1. <http://enfermagemcomamor.com.br/index.php/2018/04/17/posicao-anatomica-eixos-corporais>, acessado às 10:00 do dia 30 de 
junho de 2018.
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06 (PREFEITURA DE SERRA ALTA/SC – CUR-
SIVA – 2016) O alinhamento da co-
luna vertebral sofre alterações 

tais como curvaturas laterais e acentua-
ção exagerada das curvaturas naturais, que 
podem comprometer o sistema de susten-
tação do corpo, acarretando problemas di-
versos. A respeito dessas alterações da co-
luna vertebral, é correto afirmar que:

 Ⓐ cifose é a curvatura exagerada da re-
gião dorsal. 

 Ⓑ escolioses são os aumentos acentua-
dos da região dorsal. 

 Ⓒ lordoses são desvios laterais comuns 
na região lombar. 

 Ⓓ escolioses são aumentos acentuados 
da curvatura lombar. 

DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: a coluna vertebral possui 
didaticamente 4 curvaturas fisiológicas, 
duas lordoses e duas cifoses, sendo res-
pectivamente nas regiões cervical/ lom-
bar e torácica/sacral. A região sacral ain-
da é controvérsia para alguns autores ten-
do em vista que o formato do osso sacro 
forma por si só uma cifose, sendo as vérte-
bras dessa região fundidas entre si80.
Alternativa A: CORRETA. A cifose é a curvatu-
ra fisiológica presente na coluna torácica e 
para alguns autores na região sacral; é for-
mada por uma convexidade na sua parte 
posterior dorsal do corpo e uma conca-
vidade na sua parte anterior. Encontra-se 
normalmente acentuada em idosos e indi-
víduos com postura desleixada80.
Alternativa B: INCORRETA. As escolioses são 
curvaturas patológicas latero-laterais da 
coluna podendo atingir qualquer região 
da coluna sendo mais comum na região 
torácica e lombar80.  
Alternativa C: INCORRETA. As lordoses são cur-
vaturas fisiológicas presente na região cer-
vical e lombar é constituída por uma con-
vexidade em sua face anterior e uma con-

cavidade em sua face posterior dorsal, as-
sim sendo não são curvas laterais que nes-
se caso seriam as escolioses80.
Alternativa D: INCORRETA. Os aumentos acen-
tuados da curvatura lombar são as hiper-
lordoses sendo a lordoses a curvatura fi-
siológica da região lombar. As escolioses 
são curvaturas laterais80.
Resposta: Ⓐ

07 (PREFEITURA DE CAMPO MAGRO/PR - 
FAFIPA – 2016) Assinale o grupo 
muscular que está sendo envol-

vido no exercício de flexibilidade, em que 
a cabeça é flexionada e pressionada com 
as mãos na nuca: 

 Ⓐ Flexores laterais.
 Ⓑ Rotadores. 
 Ⓒ Extensores. 
 Ⓓ Flexores. 

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Os flexores laterais 
quando acionados bilateralmente como o 
músculo esternocleidomastoideo agem 
fletindo o pescoço, porém no exercício em 
questão o grupo muscular em que se está 
trabalhando a flexibilidade são os exten-
sores do pescoço94.
Alternativa B: INCORRETA. No exercício em 
questão, os músculos agonistas para rea-
lizarem a ação são os flexores de pescoço 
e os antagonistas que estão sendo estira-
dos e tendo a flexibilidade trabalhada são 
os extensores do pescoço e não os rota-
dores94. 
Alternativa C: CORRETA. No exercício em ques-
tão, os músculos extensores do pescoço 
são alongados estirados ao se impor uma 
força na amplitude máxima de flexão de 
cervical94.
Alternativa D: INCORRETA. Os músculos flexores 
cervicais nesta atividade estão agindo con-
centricamente para fletir o pescoço, porém 
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16 ▕ Análise cinesiológica dos seguimentos da coluna

o objetivo no que se refere à flexibilidade é 
alongar os músculos extensores94.
Resposta: Ⓒ

08 (PREFEITURA DE PINHALÃO/PR – UENP 
– 2012) Quais estruturas ajustam 
automaticamente a tensão da 

coluna vertebral? 

 Ⓐ Tensores musculares e ligamentares.
 Ⓑ Tensores musculares e ósseos. 
 Ⓒ Tensores ligamentares e ósseos. 
 Ⓓ Tensores das células de His. 
 Ⓔ Tensores barorreceptores.

DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Os ligamentos e mús-
culos são estabilizadores articulares e ajus-
tam a tensão na coluna62. 
Alternativa B: INCORRETA. Não existem tensores 
ósseos que ajustem a tensão da coluna62.
Alternativa C: INCORRETA. Não existem tensões 
ósseas que ajustem a tensão da coluna62.
Alternativa D: INCORRETA. Essa alternativa foi 
utilizada para confundir o leitor, as células 
de His não possuem nenhuma relação com 
ajustes da tensão da coluna62.
Alternativa E: INCORRETA. Essa alternativa foi 
utilizada para confundir o leitor, os baror-
receptores são receptores sensíveis à alte-
rações de pressão, eles auxiliam no contro-
le da pressão arterial não tendo a menor li-
gação com o ajustes de tensão na coluna62.
Resposta: Ⓐ

TORÁCICO

09 (EBSERH/HC-UFG – AOCP – 2015) 
Assinale a alternativa correta.
 

 Ⓐ Quando um indivíduo realiza uma ex-
tensão de tronco, o núcleo pulposo é des-
locado posteriormente.

 Ⓑ Durante a realização de uma rotação 
axial da coluna vertebral, não ocorre a pres-
são do núcleo pulposo.

 Ⓒ A coluna vertebral é composta por 26 
vértebras.

 Ⓓ A lordose cervical, a cifose torácica e a 
lordose lombar são as três curvaturas mó-
veis e fisiológicas presentes na coluna ver-
tebral.

 Ⓔ A quantidade total de vértebras cer-
vicais é 8.

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. No movimento de 
extensão do tronco, ocorre uma compres-
são na região posterior do disco interver-
tebral, forçando o deslocamento do nú-
cleo pulposo para o sentido anterior93.
Alternativa B: INCORRETA. A rotação axial é res-
tringida pela tensão criada nas cápsulas es-
ticadas das articulações dos processos arti-
culares e fibras esticadas no anel fibroso93.
Alternativa C: INCORRETA. A coluna vertebral 
é composta por sete vértebras na região 
cervical (C1-C7, C1 atlas, C2 áxis) 12 vérte-
bras torácicas, cinco vértebras lombares 
e cinco vértebras fundidas em ordem de-
crescente na região sacral93.
Alternativa D: CORRETA. A coluna vertebral pos-
sui não só três, mas quatro curvaturas fi-
siológicas, lordose cervical (concavidade 
voltada para posterior da coluna), cifose 
torácica (concavidade voltada para ante-
rior da coluna), lordose lombar (concavi-
dade voltada para posterior da coluna) e 
cifose sacrococcígea (concavidade volta-
da para anterior do quadril)93.
Alternativa E: INCORRETA. A região cervical é 
composta por sete vértebras (C1 a C7)93. 
Resposta: Ⓓ

10 (CORPO DE BOMBEIROS/DF – IDECAN 
– 2016) Segundo Kapandji (2000) 
ao estudar a fisiologia articular 

do tronco e da coluna vertebral durante a 
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inflexão lateral da coluna torácica, é corre-
to afirmar que:

 Ⓐ Do lado da convexidade, o tórax des-
ce e se retrai.

 Ⓑ O ângulo costocondral se fecha do la-
do da convexidade.

 Ⓒ Do lado da concavidade, o ângulo cos-
tocondral da décima costela tem a tendên-
cia de se abrir.

 Ⓓ Do lado da convexidade da coluna, o 
tórax se eleva, os espaços intercostais se 
alargam e o tórax dilata.

DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Analisando o movimento, o 
lado convexo da coluna é projetado pa-
ra cima, forçando um afastamento dos 
espaços intercostais desse lado, geran-
do uma dilatação do tórax, fazendo com 
o que o ângulo condrocostal da décima 
costela tenda a abrir. Do lado da concavi-
dade, a curvatura da coluna é projetada 
para baixo, forçando uma redução do es-
paço intercostal e comprimindo o tórax, 
fechando o ângulo condrocostal 60.

Figuras 1 e 2 foram retiradas da fonte: Neumann D. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.

Alternativa A: INCORRETA. 
Alternativa B: INCORRETA.
Alternativa C: INCORRETA.

11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTI-
NA/MG – GESTÃO CONCURSO – 2016) 
O centro de massa ou centro de 

gravidade de um corpo é o ponto ao redor 
do qual o peso de um corpo está igual-
mente equilibrado. É correto afirmar:

 Ⓐ A localização do CG de um corpo é im-
portante porque, mecanicamente, o corpo 
se comporta como se toda a sua massa es-
tivesse concentrada nele.

 Ⓑ O deslocamento do centro de gravida-
de não se relaciona com o índice do movi-
mento corporal total.

 Ⓒ Sob a perspectiva cinética, a localiza-
ção do CG não tem correspondência com 

a maneira pela qual o corpo responde às 
forças externas.

 Ⓓ Todas as alternativas estão corretas.

DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O centro de gravida-
de de um corpo ou centro de massa é o 
ponto ao redor do qual o peso e a massa 
estão igualmente equilibrados em todas 
as direções. Do ponto de vista da cinéti-
ca, a localização do centro de massa de-
termina a maneira como o corpo respon-
de a forças externas.32

Alternativa B: INCORRETA. Como menciona-
do na alternativa anterior a localização do 

Alternativa D: CORRETA.
Resposta: Ⓓ
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