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FISIOTERAPEUTA
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Informática
Atualidades
Conhecimentos Específicos
Total de questões
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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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c) De forma correta, pois, usa-se a vírgula para
isolar o aposto do vocativo.
d) Nenhuma das alternativas.

Língua Portuguesa
Leia o texto e responda as questões de 1 à 5:

2) No texto “Visita” qual é a função de linguagem
predominante?
a) Função Referencial ou Denotativa.
b) Função Poética.
c) Função Metalinguística.
d) Nenhuma das alternativas.

VISITA
Sobre a minha mesa, na redação do jornal,
encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um
inseto que parece um aeroplano de quatro asas
translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os
córregos e as poças de água. É um bicho do mato
e não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a minha
mesa, em pleno coração da metrópole?
Parecia morto, mas notei que movia
nervosamente as estranhas e minúsculas
mandíbulas. Estava morrendo de sede, talvez
pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o
até o banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto
da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse
sobre a sua cabeça e suas asas. Permaneceu
imóvel. É, não tem mais jeito — pensei comigo.
Mas eis que ele se estremece todo e move a boca
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso
arranjar um meio de mantê-la ao seu alcance sem,
contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais
jeito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para
a redação.
Mas a memória tomara outro rumo. Lá na
minha terra, nosso grupo de meninos chamava
esse bicho de macaquinho voador e era diversão
nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e
deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava
também do açude, na fazenda, onde eles
apareciam em formação de esquadrilha e
pousavam na água escura. Mas que diabo fazia
na avenida Rio Branco esse macaquinho voador?
Teria ele voado do Coroatá até aqui, só para me
encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da
natureza a este desertor?
Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que
o servente o matasse. “Não faça isso com o
coitado!” “Coitado nada, esse bicho deve causar
doença.” Tomei-o da mão do homem e o pus de
novo na pia. O homem ficou espantado e saiu,
sem saber que laços de afeição e história me
ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe
água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia,
textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem
me lembrar mais dele.

3) Por que o homem queria salvar a vida do
inseto?
a) Porque o inseto era inofensivo e não
apresentava perigo algum.
b) Porque o homem era apreciador de aeroplanos.
c) Porque o inseto representava laços de afeição
para aquele homem, o remetendo a lembranças
de seu passado.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Na oração: “Seria ele uma estranha mensagem
da natureza a este desertor?” Qual das
alternativas abaixo apresenta a sinonímia da
palavra em destaque?
a) Abandonar
b) Deserto.
c) Humildade.
d) Nenhuma das alternativas.
5) A oração: “Não faça isso com o coitado!” é
classificada como:
a) Exclamativa.
b) Imperativa negativa.
c) Declarativa negativa.
d) Nenhuma das alternativas.
Informática
6) Editar um documento é fazer alterações nesse
documento, podendo contar com as facilidades do
teclado. O Microsoft Word XP disponibiliza o
auxílio de teclas especiais para movimentações
desejadas. Assinale a alternativa que apresente a
tecla e sua função CORRETA:
a) Page Up - Meia tela acima; Page Down – Meia
tela abaixo; Home – Início da linha; End – Final da
linha.
b) Page Up - Meia tela abaixo; Page Down – Meia
tela acima; Home – Final da linha; End – Início da
linha.
c) Page Up – Início da tela; Page Down – Final da
tela; Home – Início da linha; End – Final da linha.
d) Nenhuma das alternativas.

GULLAR, Ferreira. O menino e o arco-íris e outras
crônicas.
1) Na oração: “Mas o tempo urgia, textos, notícias,
telefonemas,...” a vírgula foi empregada:
a) De forma correta, pois, usa-se vírgula para
separar entre si elementos coordenados dispostos
em enumeração.
b) De forma correta, pois, usa-se a vírgula para
marcar intercalação entre substantivos.

7) Podemos mudar a posição do cursor com o
mouse, bastando clicar na posição desejada para
corrigir erros comuns de digitação. Sendo assim,
assinale a alternativa CORRETA:
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a) Delete – Apagará caracteres antes do ponto de
inserção do cursor e backspace apagará
caracteres depois do ponto de inserção do cursor.
b) Delete – Apagará caracteres depois do ponto
de inserção do cursor e backspace apagará
caracteres antes do ponto de inserção do cursor.
c) Ambas as teclas, tanto delete, quanto
backspace apagarão caracteres antes e depois do
ponto de inserção do cursor.
d) Nenhuma das alternativas.

13) É uma malformação em que os bebês nascem
com a cabeça menor do que o tamanho normal e,
em 90% das vezes, está associada a retardo
mental. O Ministério da Saúde comprovou a
relação da epidemia da doença com o vírus zika,
transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Referese à seguinte doença:
a) Dengue.
b) Chikungunya.
c) Microcefalia.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Sobre o ícone “Computador” localizado na área
de trabalho do Windowns, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Esse ícone não é um atalho para um
gerenciador de arquivos armazenados no micro.
b) Esse ícone não permite atalhos.
c) O ícone “Computador” é o principal meio para
acessar o disco rígido e também pen drives e
CDs.
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
14) Quanto à nomenclatura dos movimentos
humanos, eles podem ser classificados em:
a) Quanto ao deslocamento: Linear e angular.
b) Quanto ao tipo de movimento: Estático e
dinâmico.
c) Quanto ao deslocamento: Estático e dinâmico.
d) Nenhuma das alternativas.

Atualidades

15)
A
avaliação
postural,
através
da
podoposturologia é um meio de obter informações
a respeito do sistema músculo-esquelético, se
existem normalidades e/ou disfunções, que podem
refletir sobre todo o organismo do indivíduo. Sobre
esse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Para cada indivíduo, a melhor postura é aquela
em que os seguimentos corporais estão
equilibrados na posição de maior esforço e de
mínima sustentação.
b) Todos os tipos de posturas caracterizam-se
principalmente por um aspecto essencial: O
alinhamento correto da coluna cervical.
c) Os pés representam a base para uma boa
postura, suporte fundamental para a posição
bípede humana e peça essencial para a marcha.
Pés debilitados causam posturas defeituosas
gerais; perturbam a ação adequada dos músculos.
d) Nenhuma das alternativas.

9) A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de
Pinheiro Preto, SC exerce algumas funções,
assinale a INCORRETA:
a) Incentivar os moradores a manter a
conservação e zelar pelos espaços públicos.
b) Fazer a limpeza das vias públicas.
c) Organização dos espaços públicos.
d) Nenhuma das alternativas.
10) A população de Pinheiro Preto, SC, de acordo
com o último senso do IBGE é de:
a) 3.190 habitantes aproximadamente.
b) 4.570 habitantes aproximadamente.
c) 7.235 habitantes aproximadamente.
d) Nenhuma das alternativas.
11) A economia do município de Pinheiro Preto,
SC, atualmente está voltada para :
a) A vitivinicultura e fruticultura.
b) A vitivinicultura.
c) A fruticultura.
d) Nenhuma das alternativas.

16) A fisioterapia é considerada uma intervenção
não farmacológica que envolve várias técnicas de
terapias físicas locais ou globais, assim como
todas as suas modalidades específicas. Dentre os
tratamentos passivos, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Métodos de condução (calor e frio): Os métodos
de condução apresentam vários benefícios, como
alívio da dor, redução do edema, aumento da
extensibilidade do colágeno, diminuição do
espasmo muscular, melhora da contratilidade
muscular.
b) Cinesioterapia: Os exercícios de fortalecimento
para o sistema muscular representam um papel
essencial na fisioterapia e na reabilitação. Quanto
ao tipo de contração, classificamos da seguinte
forma:
exercícios
isométricos,
exercícios

12) O principal atrativo da região do Vale do
Contestado, SC, é sua multiplicidade de
paisagens, de gentes e culturas. A Rota da
Amizade é formada por seis cidades, quais são
elas?
a) Joaçaba, Concórdia, Palmas, Chapecó, Videira
e Ubatuba.–
b) Treze Tílias, Fraiburgo, Piratuba, Videira,
Tangará e Pinheiro Preto.
c)Caçador, Campos Novos, Curitibanos, Irani,
Fraiburgo e Videira.
d) Nenhuma das alternativas.
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isotônicos (concêntricos e excêntricos) e
exercícios isocinéticos.
c) Técnicas especiais: Dentro das técnicas
especiais podemos incluir o RPG (reeducação
postural
global),
a
osteopatia
(medicina
manipulativa), a ginástica holística, a facilitação
neuromuscular proprioceptiva (FNP/KABAT) e a
hidroterapia.
d) Nenhuma das alternativas.

Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA:
a) A articulação do ombro é protegida e
estabilizada parcialmente pelo acrômio, pelo
processo
coracoide
e
pelos
ligamentos
coracoacromial, coracoumeral e glenoumerais que
juntos com os tendões de músculos que por ela
passam, auxiliam na funcionalidade da mesma.
b) O músculo acrômio possui origem no processo
coracoide da escápula e sua inserção ocorre na
porção lóbio medial do úmero.
c) O músculo deltoide possui três porções, a
anterior, a média e a posterior. A inserção do
deltoide se dá na tuberosidade da escápula,
próximo a porção medial da mesma.
d) Nenhuma das alternativas.

17) As lesões cardiovasculares estão entre as
doenças que mais causam mortalidade no mundo.
Porém, após uma lesão, é possível a Fisioterapia
em Reabilitação Cardíaca em pacientes que
pertencem a um grupo de risco menor, pois estes
estão aptos a realizar exercícios sem contraindicação. Um dos tratamentos mais eficientes e
rápidos é o de fisioterapia em reabilitação
cardíaca. Sobre o tratamento, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O Fisioterapeuta Cardiorrespiratório atua nos
hospitais, dentro da unidade de terapia intensiva
(UTI), junto aos pacientes que tiveram infarto do
miocárdio ou foram submetidos a procedimentos
cirúrgicos (“ponte de safena”, angioplastia).
Nesses casos o tratamento objetiva prevenir as
possíveis complicações do infarto ou da cirurgia e
promover a readaptação do paciente às atividades
físicas básicas, como as empregadas na
locomoção, alimentação e higiene.
b) No programa de recondicionamento físico são
aplicados exercícios físicos do tipo aeróbio, como
caminhada, corrida, ciclismo e atividades em
piscinas, bem como exercícios de alongamento,
fortalecimento muscular, equilíbrio e coordenação,
que podem ser realizados individualmente ou em
pequenos grupos.
c) A Fisioterapia é a parte mais importante nesse
processo, pois atua em diferentes fases, e tem
como
objetivo
principal
proporcionar
o
desenvolvimento e a manutenção da capacidade
de realizar exercícios físicos. Essas atividades são
realizadas pelo Fisioterapeuta Cardiorrespiratório
e a intensidade e a frequência não dependerá do
estado clínico dos pacientes que a realizarão.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Pé Diabético é o termo empregado para
nomear as diversas alterações e complicações
ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés
e nos membros inferiores dos diabéticos. Sobre
essa condição, assinale o que for INCORRETO:
a) Duas teorias merecem destaque para explicar o
desencadeamento da neuropatia no diabético: a
teoria vascular, na qual a microangiopatia da vasa
nervorum levaria à isquemia, que causaria a lesão
do nervo, e a teoria bioquímica, na qual o aumento
de substâncias tóxicas (sorbitol e frutose) e a
depleção do mionisitol causariam lesão no nervo
(células de Schwann).
b) Neuropatia sensitivo-motora é a forma menos
comum e a que menos causa problemas nos pés
dos diabéticos. Evolui insidiosamente e pode ser
assintomática ou causar sintomas importantes,
como sensação de queimação e agulhadas nos
pés e pernas, que pioram à noite. No exame físico
há diminuição da sensibilidade dolorosa, tátil e
térmica com distribuição em bota, atrofia da
musculatura intrínseca dos pés e ausência dos
reflexos aquileus. Não obstrui as inervações.
c) Neuropatia simpático-periférica – é importante
porque causa ressecamento da pele devido à
ausência de sudorese, o que leva a pele a ficar
rachada e fissurada, facilitando as infecções nos
pés. Causa também vasodilatação, propiciando o
aparecimento de shunts arteriovenosos, que
aumentam o fluxo de sangue na pele, diminuindo,
assim, o aporte de nutrientes aos tecidos mais
profundos. Portanto, a ausência de sudorese e a
distensão das veias dorsais dos pés são
evidências de disfunção autonômica que envolve
fibras dos nervos simpáticos.
d) Nenhuma das alternativas.

18) O ombro é constituído pela junção do úmero
na cavidade glenoide da escápula sendo a mais
móvel articulação do corpo humano. Como mostra
a figura abaixo:

20) Entre as ferramentas utilizadas na procura da
melhoria da qualidade de vida no trabalho, vem
tomando local de destaque, dentre os métodos
preventivos, a Fisioterapia Preventiva, associada à
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Ginástica Laboral e o Treinamento Físico. Sobre
Fisioterapia Preventiva, é CORRETO afirmar:
a) A Fisioterapia Preventiva é de extrema
importância, não só para a empresa, mas
principalmente para os trabalhadores, pois seus
benefícios vão além da prevenção dos problemas
ocupacionais, que hoje não se limitam somente as
LER/DORT, mas também no que diz respeito aos
problemas psíquicos oriundos do acúmulo de
tensões mentais como o estresse, a ansiedade, a
depressão, dentre outros.
b) No Brasil, a Fisioterapia Preventiva ainda é um
campo sem destaque, pois seus métodos não são
comprovados cientificamente. Ela é utilizada como
uma ferramenta, dentro do conjunto de medidas
que visam prevenir o aparecimento de lesões
musculoesqueléticas ligadas a atividades dentro
do ambiente de trabalho (LER/DORT).
c) A Fisioterapia preventiva, juntamente com a
ginástica laboral pode proporcionar a perda de
peso para aquelas pessoas que necessitam
emagrecer. Com isso, o aumento da autoestima
favorece na diminuição do estresse, ansiedade e
depressão.
d) Nenhuma das alternativas.
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