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COMO ESTUDAR PARA CONCURSOS DE FISIOTERAPIA? 

 
Quando nos graduamos fisioterapeutas, sentimos a 

necessidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Em 

conjunto com a realização profissional, carregamos também a 

necessidade da realização financeira e a estabilidade no serviço. 

 Em média nos dedicamos cinco anos para a graduação. São 

muitas disciplinas abordadas durante o curso. Naturalmente, não há 

como assimilar tudo. 

Onde achamos tudo isto compactado? Nos concursos públicos! 

A Fisioterapia cada dia mais está crescendo no âmbito dos 

concursos federais, estaduais e municipais. No ano de 2015 foram 

realizados, em média, 240 concursos para Fisioterapeuta. É isso 

mesmo! Ficou assustado? ANIME-SE! 

 Muitos fisioterapeutas trabalham arduamente em vários locais, 

muitas vezes sem horários fixos de trabalho, com jornada de 

trabalho excessiva. 

Além disso, durante a faculdade somos treinados com a 

finalidade, com técnica e instrumentos adequados, de promover a 

saúde das pessoas, seja prevenindo ou reabilitando. Por essa 

formação acadêmica ser muito extensa e com muitos detalhes, as 

provas dos concursos se tornam muito complexas. 

Por causa desses dois fatores expostos, realizar um curso 

focado nos concursos é a solução para fazer a diferença na sua 

aprovação. E para administrar melhor o seu tempo, a equipe de 

professores do Estratégia Concursos na Saúde, preparou um 

material que facilitará muito os seus estudos. 

 E como fazer para passar em concursos públicos? Como 

fazer para ser um colecionador de aprovações? É muito simples! 

“VOCÊ é o único responsável pela mudança de sua vida”. Escolha o 

sucesso! 
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 Não existem fórmulas mágicas para a aprovação. A magia é 

estudar de forma correta, focada e disciplinada. Se VOCÊ quer 

resultados diferentes, FAÇA coisas diferentes. 

A equipe do Estratégia Concursos na Saúde tem algumas dicas 

que colaborarão para o seu sucesso nos estudos: vamos conversar 

sobre cada uma delas rapidamente. É possível conciliar trabalho e 

estudo? SIM! Para que isso aconteça se faz necessário ORGANIZAR-

SE. Então vamos às dicas: 

 

1) ORGANIZAÇÃO 

- Você precisa saber qual concurso quer prestar. 

- Depois disso, faça um edital guia. O que é isso? É a busca por 

editais de provas anteriores. Eles o guiarão a estudar 

exatamente os assuntos que caem nas provas. Foi comprovado 

estatisticamente que 80% dos editais são semelhantes. 

- Organize-se para estudar ANTES de sair o edital de sua prova, 

assim terá seis vezes mais chances de ser aprovado. 

 

2) REALIZE QUESTÕES DE PROVAS ANTERIORES 

- Muitas pessoas estudam todo o edital, mas no momento da 

prova não conseguem acertar as questões. É necessário saber 

as “malícias” da banca examinadora. É preciso entender como a 

teoria é cobrada. 

 

3) FAÇA REVISÃO 

- A revisão deve ser contínua, porém, é essencial que nos cinco 

dias anteriores à prova você REVISE! A melhor forma de revisar 

é por meio de resumos esquematizados. 

 A equipe do Estratégia Concursos na Saúde, é composta por 

profissionais competentes, todos concursados e especialistas em 
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concursos. Por este motivo, utilizamos a metodologia que FARÁ 

VOCÊ SER APROVADO. 

 Realizamos uma estatística dos concursos que aconteceram no 

ano de 2015, para auxiliá-lo no tópico número 1: ORGANIZAÇÃO. 

Você sabe quais são as matérias que estão sempre presentes nos 

editais? NÃO? Então confira abaixo:  

 Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia; 

 Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular; 

 Fisioterapia Neurofuncional; 

 Fisioterapia na Saúde do Trabalhador; 

 Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular; 

 Fisioterapia Uroginecológica; 

 Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia; 

 Fisioterapia Aquática; 

 Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica; 

 Legislação e Deontologia da Fisioterapia; 

 Fisioterapia Geral (recursos eletrotermofototerápicos e 

manuais); 

 Análise e Tratamento do Sistema Locomotor (Cinesiologia e 

Cinesioterapia); 

 Semiologia Fisioterapêutica; 

 Dispositivos auxiliares (órteses e próteses) e amputações. 

É desta forma que o rol de conhecimentos é exigido nos 

editais. Todo fisioterapeuta sabe o quanto cada disciplina acima é 

complexa. Por este motivo, o estudo necessita ser direcionado. 

A equipe realizou um trabalho voltado às questões das provas 

de 2015. A intenção é mostrar ao concurseiro, o peso que cada 

disciplina tem. 

Vamos ao gráfico para melhor visualização: 
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  Bom, está aí a estatística daquilo que pode ser fundamental 

no seu planejamento de estudos. Utilize este material de forma 

coerente, ou seja, no momento que for planejar seus estudos, 

priorize as matérias mais cobradas, aquelas que possuem um maior 

percentual de incidência. 

  Perceba com o gráfico acima, o quanto é importante ter um 

estudo focado. Nosso material é construído assim: COM FOCO. 

Trabalhamos com o que realmente cai em provas. Estudar com o 

Estratégia se resume em: 

 Estudo organizado; 

 Material em PDF focado em questões de concursos; 

 Questões comentadas de provas anteriores; 

 Estudo esquematizado. 

  Para que toda a parte de conhecimentos específicos seja 

estudada em um período de 3 meses, preparamos um guia de 

estudos para auxiliá–lo. Abaixo estão citadas as disciplinas que 

contemplam todos os principais editais. 
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Disciplinas 
Número de 

Aulas 

Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e 

Reumatologia. 

9 

Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular. 6 

Fisioterapia Neurofuncional. 7 

Semiologia Fisioterapêutica. 4 

Fisioterapia Geral (recursos 

eletrotermofototerápicos e manuais). 

6 

Análise e Tratamento do Sistema Locomotor. 8 

Legislação e Deontologia da Fisioterapia. 4 

Dispositivos Auxiliares (órteses e próteses) e 

Amputação. 

4 

Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia. 6 

Fisioterapia na Saúde do Trabalhador. 3 

Fisioterapia Uroginecológica. 4 

Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica. 4 

Fisioterapia Aquática. 2 

Vamos supor que você tenha outras ocupações ou atividades, 

de forma que poderá dedicar 4 horas diárias para estudar. Vamos 

considerar, ainda, que nos sábados e domingos você reservará, 

adicionalmente, 2 horas para reposição dos assuntos, se necessário, 

e revisão da matéria.  

Logo, durante a semana você terá que dispor 4 horas e aos 

finais de semana, pelo menos, 6 horas de estudo. Se você tiver 

mais tempo, poderá adaptar a organização. Se tiver dúvidas, nos 

procure! 

Quanto ao tempo diário dedicado aos estudos, isso irá variar 

de acordo com a disponibilidade de cada um. Se você tiver mais 

tempo, ótimo! Há como adaptar. 

Se tiver dúvidas nos procure nas redes socais ou por e-mail, 

que iremos ajudá-lo (contatos ao final do artigo). Ainda assim, 

sugerimos que você estude, ao menos, 4 horas diárias ao longo da 
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semana, e 6 horas aos finais de semana para revisão! A melhor 

forma de obter alto rendimento com pouco tempo de preparação é 

distribuir os estudos, proporcionalmente à importância da disciplina, 

em ciclos. 

Estudar de forma cíclica significa que você estudará uma parte 

de todas as disciplinas. Um ciclo de estudo não é exatamente um 

dia ou uma semana ou um mês. É um período (de acordo com seu 

tempo livre para estudar) que será concluído quando você estudar 

uma pequena parte de todas as disciplinas. Não se esqueça que no 

momento do estudo as áreas de conhecimento devem ser trocadas 

para que o cérebro absorva melhor o conhecimento). 

 Assim, você estudará todas as matérias, de acordo com a 

devida importância, e não se esquecerá das revisões, fator 

fundamental para a fixação da matéria. 

Vejamos algumas observações fundamentais:  

1) Revise! Reserve, pelo menos, 2 horas a mais aos sábados, 

bem como reserve os cinco últimos dias antes de sua prova para 

revisar. A revisão é importante para a fixação dos assuntos estudos. 

2) Estudar com base em questões é importantíssimo para obter 

um bom desempenho, com menor esforço. 

3) Você pode perceber que o tempo é escasso e a agenda é 

apertada. Por isso ofertamos cursos direcionados para aquilo que 

você precisa, com todos os principais assuntos, informações 

relevantes esquematizadas, questões anteriores para treinar. 

4) Finalmente, reserve um tempo para o corpo e para a mente. 

Procure descansar, fazer exercícios e alimente-se bem. Além disso, 

cuide do sono. Dormir de forma adequada é importante para o 

processo de memorização. 

 

Muito obrigada pela confiança em nosso trabalho. Desejo que 

sua caminhada seja de sucesso! Somos seus torcedores número 1. 
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Um abraço e excelentes estudos! 

 

Não se esqueça:  

“O segredo do sucesso é a constância no objetivo” 

 

  Profa. Poliana Gesteira – Coordenadora dos cursos da 

saúde. 


