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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          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 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as considerações trazidas na Lei nº 8.080/90 e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos; 

(__) Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações 

de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho; 

(__) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – F. 

D) F – F – V. 

 

02. “O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” 

Com relação aos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, o texto discorre sobre: 

A) Universalidade. 

B) Integralidade. 

C) Descentralização. 

D) Equidade. 

 

03. Sobre a clínica ampliada e compartilhada como diretriz da Política Nacional de Humanização é 

correto afirmar: 

A) É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica 

do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade 

do processo saúde/doença. 

B) Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a 

ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de 
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análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação 

e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

C) É dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, 

apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. 

D) É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento 

deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. 

 

04. “Discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo 

com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço é uma orientação que pode melhorar 

o trabalho em saúde.” 

O texto acima discorre sobre o método de aplicação de qual das diretrizes da Política Nacional de 

Humanização: 

A) Cogestão. 

B) Gestão participativa. 

C) Acolhimento. 

D) Ambiência. 

 

05. Considere os itens a seguir sobre a NOB SUS/2002. 

I - Base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão 

administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com as 

especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as 

características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de 

serviços, relações entre municípios, entre outras; 

II - Representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e 

Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Deverá ser a menor base 

territorial de planejamento regionalizado com complexidade assistencial acima do módulo assistencial. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se à modulo assistencial e II refere-se à Unidade territorial de qualificação na 

assistência à saúde. 

B) I refere-se à região de saúde e II refere-se à Unidade territorial de qualificação na assistência 

à saúde. 

C) I refere-se à Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde e II refere-se à região 

de saúde. 

D) I refere-se à modulo assistencial e II refere-se à região de saúde. 
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06. As pessoas com paralisia cerebral podem ser classificadas, de acordo com a característica clínica 

mais dominante. A paralisia cerebral _________________________ caracteriza-se pela presença de tônus 

elevado (aumento dos reflexos miotáticos, clônus, reflexo cutâneo plantar em extensão – sinal de 

Babinski) e é ocasionada por uma lesão no sistema piramidal. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Espástica. 

B) Discinética. 

C) Atáxica. 

D) Atípica. 

 

07. Com relação aos sinais clínicos e respectivas ocorrências no diagnóstico precoce de Paralisia 

Cerebral (PC), dos sinais posturais precoces, o mais incidente entre as crianças com PC é: 

A) Persistência de resposta tônica cervical assimétrica (RTCA). 

B) Tronco e membros largados sobre o leito. 

C) Incapacidade de manter a cabeça em linha média. 

D) Postura corporal assimétrica. 

 

08. Dos fatores de risco mais frequentes em lactentes para paralisia cerebral, o mais importante e 

mais incidente destacado pelo Ministério da Saúde é: 

A) O estado de mal convulsivo. 

B) A infecção congênita. 

C) A infecção do sistema nervoso central. 

D) Os distúrbios de coagulação. 

 

09. Considere os itens a seguir sobre as doenças respiratórias em pacientes com Paralisia Cerebral 

(PC): 

I - Doença respiratória pulmonar é uma importante causa de morbidade e mortalidade em pessoas com 

paralisia cerebral. Pelo menos dois terços desses pacientes apresentam tosse, chiado, a grande maioria 

apresenta tosse e rouquidão durante a alimentação e, alguns, apneias; 

II - Fatores relacionados que podem contribuir para o desenvolvimento de doença pulmonar nesses 

pacientes incluem a aspiração pulmonar, infecções recorrentes levando a bronquiectasias e a 

deformidades da coluna vertebral, principalmente a cifoescoliose, obstrução das vias aéreas superiores 

(hipertrofia de amígdalas, adenoides, gengiva) e das vias aéreas inferiores (asma); 

III - A aspiração silente de saliva, mesmo nos pacientes com gastrostomia, pode manter a inflamação 

química da árvore respiratória.  
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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. “Contração de alongamento, onde o músculo se alonga durante a contração. Classificada como 

dinâmica negativa ou de alongamento, esta contração age como amortecedor do movimento, 

desacelerando o movimento, impedindo lesões.” 

Com relação aos tipos de contrações, o texto traz a definição para: 

A) Contrações isométricas. 

B) Contrações excêntricas. 

C) Contrações concêntricas. 

D) Contrações discêntricas. 

 

11. Os exercícios cinesioterapêuticos que promovem alívio em contrações musculares prolongadas, 

onde o paciente começa a perceber tensões musculares e como controlá-las e inibi-las através de 

exercícios são classificados como: 

A) Exercícios de relaxamento. 

B) Exercícios posturais. 

C) Exercícios de resistência. 

D) Exercícios de coordenação. 

 

12. A articulação tibiofemoral é a articulação entre os dois ossos mais longos do corpo, o fêmur e a tíbia. 

Na face anterior da porção distal do fêmur situa-se a _______________________________________ que projeta-se 

à frente para formar os côndilos femorais, os quais são separados pelo sulco intertroclear condilar. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Tuberosidade isquiática. 

B) Face semilunar do acetábulo. 

C) Tróclea. 

D) Linha intertrocantérica. 

 

13. Os exercícios terapêuticos têm mostrado resultados cada vez mais benéficos de diversas 

maneiras em pacientes com Osteoartrite (AO). Acredita-se que os exercícios feitos de forma regular 

tenham papel fundamental no tratamento desses pacientes de diversas formas, tais como:  
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I - Fortalece a musculatura periarticular, o que reduz o risco de lesões; 

II - Previne as deformidades, mantendo a mobilidade articular; previne a obesidade, diminuído o risco 

de progressão da AO; 

III - Diminui o metabolismo na região da articulação. 

Está correto o que se afirma nos itens: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

14. O processo que dá lugar a uma perda de cartilagem articular denomina-se: 

A) Artralgia. 

B) Artropatia. 

C) Sinovite. 

D) Condropatia. 

 

15. A _______________________________ é aquela que se acentua com o início da movimentação e melhora ao 

decorrer do mesmo, voltando a piorar com a atividade prolongada, sugerindo um provável problema 

mecânico. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Dor óssea persistente. 

B) Dor protocinética. 

C) Dor referida. 

D) Dor irradiada. 

 

16. Sobre a avaliação do edema em distúrbios reumatológicos, considere os itens a seguir: 

A A sinovite das articulações interfalangeanas se manifesta inicialmente em 

forma de edema posterolateral entre o tendão extensor e os ligamentos 

colaterais laterais. 

B Os derrames glenoumerais se acumulam na depressão triangular existente 

entre a clavícula e o deltóide, na frente do músculo peitoral. 

C Os derrames de tornozelo se acumulam primeiramente em sua parte 

posterior e posterolateral. Em grandes quantidades há também o 

abaulamento da região anterior. 
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D No cotovelo o edema é bem percebido quando a articulação está em flexão 

total e, inicialmente, se acumula na prega flexural. 

  

Estão corretos os achados semiológicos descritos em: 

A) A e B, apenas. 

B) B e C, apenas. 

C) C e D, apenas. 

D) D e A, apenas. 

 

17. As aplicações intermitentes de crioterapia e exercícios ativos é a técnica fisioterapêutica 

reumatológica denominada: 

A) Crioestiramento. 

B) Criomassagem. 

C) Criocinética. 

D) Crioimersão. 

 

18. A dosimetria na terapia de ondas curtas contínua depende da intensidade, da duração do 

tratamento e da frequência do tratamento; já na terapia por ondas curtas pulsado acrescenta-se a 

frequência de repetição do pulso. São contraindicações absolutas para aplicação desse método: 

A) Hipersensibilidade ao calor. 

B) Diabetes mellitus: pode causar aumento da demanda que pode não ser suprida pelo sistema 

arterial ou levar a um gasto excessivo de açúcar e, com isso, levar ao coma. 

C) Metais implantados: se distantes da região onde se faz aplicação ou se a aplicação é superficial 

ou atérmica (difícil de controlar com aparelhos antigos e em uso excessivo). 

D) Tuberculose ativa: diminui significativamente o número de leucócitos. 

 

19. Sobre a Iontoforese, considere os itens a seguir: 

I - É a introdução não invasiva de substâncias terapêuticas ionizáveis, através da pele íntegra, 

utilizando-se das propriedades físicas da corrente contínua galvânica. As diadnâmicas são utilizáveis 

uma vez que tratam-se de correntes galvano-farádicas.  

II - As correntes pulsáteis ou alternadas não promovem tal efeito fisiológico, pois não acarretam a 

movimentação unidirecional das moléculas. Baseia-se no princípio de que um eletrodo eletricamente 

polarizável repele íons da mesma polaridade.  

III - A quantidade de medicamentos introduzida no tecido é determinada por vários fatores: intensidade 

e duração da corrente elétrica, resistência da pele a deslocamentos iônicos, potencial de ionização do 
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medicamento ou do solvente no qual os íons estão dissolvidos e tamanho dos eletrodos. A vantagem 

deste procedimento é obter maior concentração da substância no local acometido. 

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. 

 

20. Na hanseníase, o uso dos monofilamentos substitui com vantagem os demais testes. É um teste 

quantitativo, de fácil aplicação, seguro e de baixo custo, que permite identificar e monitorar a 

sensibilidade, e por isso, é considerado um dos melhores para uso no trabalho de campo, nas 

unidades de saúde e nos centros de referências para hanseníase. Cada um deles está relacionado com 

uma força específica para curvá-lo, que varia de: 

A) 0,05g a 300,0g no conjunto de quatro monofilamentos. 

B) 0,10g a 600,0g no conjunto de quatro monofilamentos. 

C) 0,05g a 300,0g no conjunto de seis monofilamentos. 

D) 0,10g a 600,0g no conjunto de seis monofilamentos. 

 
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 



 

11 

D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


