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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“FISIOTERAPEUTA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. São efeitos deletérios do ultrassom terapêutico, exceto: 

A) Queimaduras: Altas intensidades podem produzir efeitos térmicos exagerados; permanecer 

com o cabeçote parado durante a terapia.  

B) Cavitação: Ocorrem por doses excessivas, que irá produzir lesões teciduais locais com 

liberação de gases e a formação de cavernas. 

C) Hipodosagens podem produzir fibroses teciduais.  

D) Alterações no aparelho: falta de manutenção técnica, um acoplamento errado do cabeçote 

podem não produzir o efeito terapêutico desejado. 

 

02. São contraindicações da aplicação do ultrassom terapêutico em fisioterapia: 

A) Bloqueios articulares e cicatrizes cirúrgicas tardias. 

B) Contraturas e tensões musculares. 

C) Mialgias e tendinites. 

D) Zonas de crescimento e útero gravídico. 

 

03. Tens é definida como estimulação elétrica transcutânea, é um recurso da eletroterapia utilizado 

pela fisioterapia para alívio da dor em processos agudos ou crônicos. Com relação a essa técnica de 

eletroterapia, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 

correta: 

(__) O aparelho é composto por uma fonte de voltagem, eletrodos e cabos interconectores. 

(__) O Tens é uma corrente despolarizada. Os geradores da Tens recebem e modificam correntes 

alternadas para criação de sua energia primária e produção de formas típicas de ondas da Tens. 

(__) Existem dois tipos de eletrodos para Tens no mercado: Os siliconizado carbonados que tem uma 

duração média de seis semanas e podem ser limpos com álcool a 70% e os descartáveis, que devem ser 

utilizados e descartados, uma vez que não podem ser limpos. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – V. 

 

04. A face esternocostal do coração é formada pelo átrio e ventrículo direitos. Na incidência 

posteroanterior (PA): 
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A) O contorno direito do mediastino é determinado de forma descendente pelo átrio direito, veia 

cava inferior e aorta ascendente. 

B) O contorno esquerdo do mediastino é determinado de forma descendente pelo átrio direito, 

veia cava inferior e aorta ascendente. 

C) O contorno direito do mediastino é determinado de forma ascendente pelo átrio direito, veia 

cava superior e aorta ascendente. 

D) O contorno esquerdo do mediastino é determinado de forma ascendente pelo átrio direito, 

veia cava superior e aorta ascendente. 

 

05. “Para demonstrar lesões da parede torácica, hilos e bifurcação brônquica, pode mostrar melhor 

imagem pulmonar.” 

O texto traz a descrição de qual das indicações de incidência complementar de tórax abaixo? 

A) Oblíquas de tórax. 

B) Apicolordótica. 

C) Radiografia obtida em fase expiratória (PA). 

D) Decúbito lateral com raios horizontais. 

 

06. “Com relação à radiografia torácica, a incidência ________________________ é utilizada para melhor 

avaliação dos ápices pulmonares, lobo médio e língula, pois retira as clavículas dos campos 

pulmonares.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Posteroanterior. 

B) Anteroposterior. 

C) Obliqua. 

D) Apicolordótica. 

 

07. O envelhecimento desencadeia no organismo uma série de alterações fisiológicas, sendo as 

primeiras detectadas ao fim da terceira década de vida. Geralmente são discretas e progressivas, não 

causando insuficiência absoluta em nenhum órgão. As alterações na função pulmonar relacionadas 

com a idade são clinicamente relevantes, visto que uma função pulmonar precária é associada a taxas 

elevadas de mortalidade. Com relação às alterações pulmonares no idoso, considere as alternativas 

a seguir e assinale a que traz informações incorretas: 

A) Observa-se redução na elasticidade pulmonar e fusão das articulações sinoviais entre o 

esterno e cartilagens costais. 

B) A mobilidade da caixa torácica na respiração depende diretamente destas articulações.  
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C) O idoso utiliza 70% da elasticidade total de sua parede torácica, enquanto um jovem utiliza 

apenas 40% do seu máximo.  

D) A redução na elasticidade, somada à hipertrofia dos músculos respiratórios, reduz a 

capacidade de expansão da caixa torácica e incrementa o volume residual. 

 

08. Considere as técnicas respiratórias não invasivas descritas na tabela a seguir e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

1 Drenagem postural X Abrangem qualquer manobra realizada com as 

mãos sobre a superfície externa do tórax do 

paciente proporcionando vibrações mecânicas, 

as quais serão transmitidas aos pulmões, 

gerando mobilização de secreções pulmonares. 

2 Percussões pulmonares manuais Y Utiliza-se da ação da gravidade para auxiliar a 

movimentação das secreções no trato 

respiratório, direcionando-as para as vias 

aéreas centrais onde poderão ser removidas 

através da tosse, promovendo também 

melhora da relação ventilação/perfusão. 

3 Vibrocompressão torácica W Consiste em deprimir de maneira passiva o 

gradil costal do paciente, durante o período 

expiratório, com a finalidade de aumentar a 

ventilação. Quando aplicada após a 

vibratoterapia ou percussão, tem o papel de 

conduzir secreções para os brônquios de maior 

calibre, facilitando sua eliminação pela tosse ou 

aspiração. 

4 Pressão expiratória Z Consiste na associação das manobras de 

vibração e de compressão torácica, no sentido 

anatômicos dos arcos costais, aplicada na fase 

expiratória do ciclo respiratório, de forma 

constante, lenta e moderada, promovendo 

fluidificação e deslocamento de secreções 

pulmonares para vias aéreas de maior calibre 

para que, posteriormente, sejam eliminadas 

pela tosse ou aspiração. 
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A) 1 – X; 2 – Y; 3 – W; 4 – Z. 

B) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z; 4 – Y. 

C) 1 – W; 2 – Z; 3 – Y; 4 – X. 

D) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X; 4 – W. 

 

09. “O __________________________ tem mecanismo baseado, também, na vibração com pressão oscilatória 

positiva intrabrônquica durante a expiração. A diferença está na forma como acontece a oscilação, 

realizada por um cone pivotante que possui uma válvula que regulará a resistência. O paciente pode 

executar em qualquer posição, com frequência ajustável ou máscara. O aparelho pode ser associado 

com nebulização para medicamentos em aerossol.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Acapella. 

B) Flutter. 

C) Shaker. 

D) CPAP. 

 

10. Sobre o Programa de Estabilização Central, considere os itens a seguir: 

I - O Programa de Estabilização Central é indicado para várias lesões, dentre as quais podemos citar as 

lombalgias crônicas, as discopatias, as artroses, as alterações posturais importantes; preparação de 

atletas de alto nível; síndrome cruzada; processo traumático; e situação que levam desequilíbrio 

biomecânico da coluna lombar.  

II - Um atraso na resposta dos músculos do tronco para perturbação tem um grande potencial para 

provocar uma instabilidade central, com isso há um grande risco para lombalgia crônica, pois uma das 

causas de lombalgia é a instabilidade da coluna lombar. 

III - A estabilização central serve para a manutenção da saúde da coluna lombar até a prevenção de 

lesões de ligamentos do joelho. Nem sempre a lesão dos membros inferiores pode ser associada com a 

deficiência da musculatura responsável pela estabilidade central. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

11. Antes de iniciar-se o programa de estabilização central, é necessário que o terapeuta tenha em 

mente algumas instruções, entre elas, considere os itens a seguir: 
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I - As posições de teste podem ser utilizadas para a reeducação, pode-se e deve-se atuar nos estágios 

iniciais de reabilitação, a contração é dependente do sistema global, a contração deve ser de alta 

intensidade, deve-se repetir até automatizar.  

II - Não se deve provocar dor, e deve-se iniciar em posições sem descarga de peso e minimizar as 

substituições musculares.  

III - É um método de treinamento que vêm sendo mais usado no âmbito da fisioterapia desportiva. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

12. A articulação entre os ossos púbicos e a articulação entre os corpos vertebrais são exemplos de: 

A) Sínfises. 

B) Diartroses. 

C) Gonfoses. 

D) Anfiartroses. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 

A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 
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Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 

B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 

princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  

(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 

A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 

D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 
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A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 

 


