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Programa de Provas para o Concurso Público na área de 
Fisioterapia Neurofuncional da Infância e Adolescência e Área 
de Fisioterapia na Saúde Coletiva, referente ao EDITAL Nº 
398/18 –PROGEPE 

 
1. Atenção à saúde da criança e do adolescente, nos seus aspectos 

biopsicossociais do desenvolvimento na promoção e prevenção em Fisioterapia 
Neurofuncional; e Avaliação e processo fisioterapêutico em neuropediatria em 
aspectos neurofuncionais aplicados na Classificação Internacional da Funcionalidade 
(CIF). 

2. Desenvolvimento neuropsicomotor na infância e adolescência e seus 
modelos teóricos considerando às principais lesões neurológicas genéticas e 
adquiridas com vivências e habilidades fisioterapêuticas na baixa, média e alta 
complexidade na Fisioterapia neurofuncional. 

 
3. Metodologias, Estratégias e Intervenções em Fisioterapia neurofuncional 

especial e deficiências na infância e adolescência; e a aprendizagem motora e 
sensorial e suas interações clínicas e fisioterapêuticas, considerando o Estatuto da 
criança e do adolescente (ECA) e em suas aplicações na Fisioterapia Neurofuncional 
Infantil e na Adolescência. 

 
4. Correlações e Interações dos Recursos Terapêuticos Complementares e 

Manuais da Fisioterapia nos diferentes ciclos da vida, da infância à velhice. 
 
5. Estágio supervisionado, ética e deontologia, e legislação em saúde e 

Fisioterapia. 
 
6. Saúde Pública e Gestão em Fisioterapia e em serviços de saúde. 

 
7. Fisioterapia na Promoção de Saúde nos ciclos da vida (criança, adolescente, 

adulto e idoso) e a Utilização das Ferramentas de trabalho com as famílias na Saúde 
Coletiva. 

 
8. Determinantes e representações sociais em saúde pública; e a importância 

da educação permanente em saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
9. Fisioterapia na Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). 
 
10. Epidemiologia como ferramenta no planejamento e avaliação 

fisioterapêuticas em saúde funcional. 
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