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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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. Com relação à escala de Rankin, indicada para avaliação funcional do paciente vítima de Acidente 

Vascular Periférico (AVC), o grau 3 indica: 

A) Leve incapacidade; incapaz de realizar todas as atividades prévias, porém é independente 

para os cuidados pessoais. 

B) Incapacidade moderada; requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência (pode 

usar bengala ou andador). 

C) Incapacidade moderadamente severa; incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de 

atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. 

D) Deficiência grave; confinado à cama, incontinente, requerendo cuidados e atenção constante 

de enfermagem. 

 

02. De acordo com a classificação clínica de Bamford para AVC agudo, considere os itens a seguir: 

K Disfunção cortical superior (linguagem, função visuoespacial, nível de 

consciência). 

Q Síndrome Sensitiva Pura. 

W Disartria – “Clumsy Hand”. 

X Hemiparesia atáxica. 

Y Déficit sensitivo-motor + disfunção cortical. 

Z Disfunção cerebelar s/ déficit de trato longo ipsilateral. 

 

São descritas como síndromes lacunares (Lacs) as apresentadas nos itens: 

A) K, Q e W, apenas. 

B) Q, W e X, apenas. 

C) W, X e Y, apenas. 

D) X, Y e Z, apenas. 

 

03. As articulações fibrosas incluem todas as articulações nas quais os ossos são mantidos por tecido 

conjuntivo fibroso também conhecido como ligamento sutural. Há dois tipos principais de 

articulações fibrosas, sendo elas as:  

A) Suturas e Sindesmoses. 

B) Sindesmoses e Gonfoses. 

C) Gonfoses e Anfiartroses. 

D) Anfiartroses e Suturas. 

 



 

3 

04. “Neste tipo de articulação, as faces articulares dos ossos não estão em continuidade. Elas estão 

cobertas por uma cartilagem hialina especializada e o contato está restrito a esta cartilagem. O contato 

é facilitado por um líquido viscoso, o líquido sinovial. Essas articulações são revestidas por uma cápsula 

fibrosa.” 

Sobre os tipos de articulação o texto discorre sobre as: 

A) Sincondroses. 

B) Diartroses. 

C) Sínfises. 

D) Suturas. 

 

05. Nos músculos penados as fibras musculares dispõem-se obliquamente à linha de tração do 

músculo, têm mais força, como exemplo o deltóide e reto femoral. Ações musculares concêntricas 

ocorrem quando: 

A) O ângulo da articulação não é alterado. 

B) O músculo é alongado. 

C) O ângulo da articulação é alterado de alguma forma. 

D) Há encurtamento muscular. 

 

06. Origem: Longa porção na cavidade glenóide e vasto externo e interno na face posterior do corpo 

do úmero. Inserção: Face superior do Olecrâno. 

Quanto à origem e inserção o texto traz a descrição para o músculo: 

A) Grande peitoral. 

B) Grande dorsal. 

C) Tríceps braquial. 

D) Trapézio. 

 

07. Com relação aos exercícios que compõem o programa de Kegel para o fortalecimento dos 

músculos perineais, indique a alternativa que apresente uma das manobras descrita corretamente: 

A) Decúbito dorsal com as duas pernas estendidas realizar contrações da musculatura perineal. 

B) Deitada, em decúbito dorsal, com uma bola entre as faces internas da coxa, ficar na ponta dos 

pés, contraindo o períneo e relaxando-o ao voltar com as plantas dos pés no chão. 

C) Decúbito lateral, nádegas ligeiramente elevadas, perna de apoio flexionada e que fará a 

elevação estendida. Realizar o exercício com as duas pernas. 

D) Decúbito dorsal, nádegas apoiadas no chão, colocar entre as pernas um medicine-ball e elevar 

as duas pernas semi-estendidas. 
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08. Na contração isométrica há uma ativação do músculo sem que haja movimento articular. Já na 

contração muscular dinâmica há não só a ativação do músculo como também o movimento articular. 

Há dois tipos de contração dinâmica, sendo elas as contrações:  

A) Concêntrica e excêntrica. 

B) Excêntrica e isométrica. 

C) Isométrica e isocêntrica. 

D) Isocêntrica e concêntrica. 

 

09. Considere as afirmativas sobre a dor no membro fantasma: 

I - A dor associada com o membro que não existe é conhecida como dor no membro fantasma. A dor no 

membro fantasma é geralmente descrita como sensações de queimação, choque ou de cãibra e podem 

persistir por muitos anos após a perda do membro.  

II - A fonte dessa dor no membro fantasma podem ser as extremidades rompidas dos nervos periféricos 

que foram cortados durante a amputação ou lesão. Isso pode estabelecer padrões anormais de disparo 

nas fibras dos nervos periféricos, particularmente dos aferentes nociceptivos, que fazem contato então 

com centros superiores e são percebidos como sensações de dor surgindo nas áreas que esses nervos 

antigamente supriam.  

III - Adicionalmente, pode haver alteração na atividade nos neurônios do corno dorsal associada com a 

transmissão da dor. Essa atividade alterada pode surgir como resultado de degeneração eferente 

induzindo alterações pré-sinápticas nos neurônios do corno dorsal. 

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. 

 

10. Considere as situações a seguir: 

X Áreas desvitalizadas e isquêmicas K Áreas Hemorrágicas 

Y Enxertos de pele recente Q Áreas com implantes siliconizados 

W Entorses e mialgias J Espasmos musculares 

Z Pré-cinesioterapia G Tenossinovite 

 

Com relação à aplicação da técnica de hipertermoterapia com Forno de BIER, é correto afirmar que 

os itens: 
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A) X, Y, W e Z são indicações e K, Q, J e G são contraindicações. 

B) Y, W, Q e J são indicações e X, K, Z e G são contraindicações. 

C) W, Z, J e G são indicações e X, Y, K, Q são contraindicações. 

D) Y, Q, Z e G são indicações e X, K, W e J são contraindicações. 

 

11. “O fenômeno de ________________________________ é o nome dado as alterações funcionais da circulação 

periférica de caráter local. É caracterizado por episódios em pequenas artérias e arteríolas (nas 

extremidades), resultando em palidez ou cianose na pele, seguido de hiperemia, também podendo 

ocorrer formigamento e queimação. A obstrução completa dos vasos ocorre quando a constrição for 

muito grande.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Koebner. 

B) Raynauld. 

C) Scheerer. 

D) Lucio. 

 

12. “O termo ______________________________________ refere-se à dilatação anormal e irreversível dos 

brônquios. Atualmente, nos países desenvolvidos, onde a maior parte é atribuída a doenças 

sistêmicas, como a fibrose cística e as imunodeficiências primárias, têm-se observado uma 

diminuição progressiva da incidência dessa doença.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Bronquiectasia. 

B) Traqueomalácia. 

C) Bronquiolite. 

D) Broncoespasmo. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 
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C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 
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A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


