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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 
INSTRUÇÕES 

 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 
(cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de 
Raciocínio Lógico e Matemática, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos, e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 

2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nasci-
mento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-
Resposta. 

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente 
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O 
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do can-
didato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 
-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local. 

 

8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta. 

 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões. 
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova. 

 

11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-
Resposta. 

 

12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 
 

13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de 
Questões. 

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 
 
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
O secretário da Educação, Natalino Uggioni, destaca que a participação na consulta pública é muito importante, já 
que as contribuições serão levadas em consideração na elaboração do documento final. “Essa é mais uma forma 
participativa e construtiva que estamos apresentando à sociedade, para que de forma democrática todos possam 
nos ajudar a bem construir um currículo para o Ensino Médio de Santa Catarina, que faça sentido na vida dos jovens 
catarinenses”. 
Essa é a primeira etapa para a definição do Currículo para o Ensino Médio em conformidade com a BNCC. As 
alterações sugeridas no formulário serão avaliadas para aprimorar o currículo. Além disso, para consolidar o docu-
mento final, haverá três seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense. O prazo para conclusão de 
________ processo de elaboração e aprovação do Currículo do Território Catarinense para o Ensino Médio está 
previsto para julho _______ ano. 
A BNCC em Santa Catarina vem, desde 2015, sendo amplamente difundida com a criação da Comissão Executiva 
Estadual da BNCC e, posteriormente, o Comitê Executivo em regime de colaboração com Secretaria de Estado de 
Educação (SED), União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina (UNDIME/SC), Federação Catarinense de 
Municípios (FECAM), Conselho Estadual de Educação (CEE) e União Nacional de Conselhos Municipais de Edu-
cação (UNCME). 
Em 2019, foi aprovado o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense. Neste 
ano, dando continuidade ao processo, será finalizado e aprovado o Currículo Base do Território Catarinense para o 
Ensino Médio. 

Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/ 
aberta-consulta-publica-para-elaboracao-do-curriculo-do-territorio-catarinense-para-o-ensino-medio. 

Acesso em: 28/jan/2020. [adaptado] 

 
1- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

(A) todo – desse 
(B) todo o – daquele 
(C) todo – deste 
(D) todo – daquele 
(E) todo o – deste 

 
2- No texto, foram usados “ajudar”, “sendo” e “difundida”. Isso posto, analise as alternativas abaixo e identifique a 

que possui, correta e respectivamente, a forma nominal de cada um desses verbos: 
(A) Indicativo – Subjuntivo – Imperativo 
(B) Presente – Pretérito – Futuro 
(C) Infinitivo – Gerúndio – Particípio Passado 
(D) Gerúndio – Particípio Passado – Infinitivo 
(E) Primeira conjugação – Segunda conjugação – Terceira conjugação 

 
3- No trecho “...o Comitê Executivo em regime de colaboração com Secretaria de Estado de Educação (SED), 

União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina (UNDIME/SC), Federação Catarinense de Municípios (FE-
CAM), Conselho Estadual de Educação (CEE) e União Nacional de Conselhos Municipais de Educação 
(UNCME).” , as vírgulas, em todas as ocorrências, foi utilizada para: 
(A) Separar o sujeito do predicado. 
(B) Separar termos que exercem a mesma função sintática. 
(C) Explicar o sentido de um termo. 
(D) Assinalar o fim e o início de orações. 
(E) Isolar apostos da oração. 

 
4- Analise as orações a seguir: 

 

I- Em 2019, foi aprovado o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catari-
nense. 

II- Essa é a primeira etapa para a definição do Currículo para o Ensino Médio em conformidade com a BNCC. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) Ambas as orações estão na voz passiva. 
(B) Ambas as orações estão na voz ativa. 
(C) A oração II está na voz passiva, e a oração I, na voz ativa. 
(D) A oração I está na voz passiva, e a oração II, na voz ativa. 
(E) Ambas as orações estão na voz reflexiva. 
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5- Em“…haverá três seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense.”, temos um(a): 
(A) Sujeito paciente 
(B) Sujeito simples 
(C) Sujeito indeterminado 
(D) Sujeito desinencial 
(E) Oração sem sujeito 

 
6- As expressões destacadas em “O secretário da Educação, Natalino Uggioni, destaca que a participação na 

consulta pública é muito importante, já que as contribuições serão levadas em consideração na elaboração do 
documento final. ‘Essa é mais uma forma participativa e construtiva que estamos apresentando à sociedade, 
para que de forma democrática todos possam nos ajudar a bem construir um currículo para o Ensino Médio de 
Santa Catarina, que faça sentido na vida dos jovens catarinenses’”., podem ser substituídas, sem alteração de 
sentido, por: 
(A) posto que – à medida que 
(B) como – a fim de que 
(C) desde que – de maneira que 
(D) contanto que – na medida em que 
(E) dado que – logo que 

 
As questões de 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 
A Plataforma de Consulta Pública do Currículo do Território Catarinense – Etapa Ensino Médio está aberta para 
participação. A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco a definição do currículo 
seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O texto está dividido nas quatro áreas do conhecimento, 
organizadas didaticamente para facilitar o recebimento das contribuições da comunidade educacional de Santa Ca-
tarina. 
Podem participar professores, gestores e estudantes, de todas as escolas públicas e privadas, assim como educa-
dores das regionais da educação, universidades públicas e privadas, além de pais e demais interessados da socie-
dade em geral. Para dar a sua contribuição, o interessado deve preencher o formulário, ler o documento de uma 
determinada área de conhecimento e voltar a plataforma para fazer suas contribuições. Os textos de cada área 
estão com as linhas numeradas para facilitar a elaboração dos comentários no formulário. [...] 

Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/educacao-noticias/ 
aberta-consulta-publica-para-elaboracao-do-curriculo-do-territorio-catarinense-para-o-ensino-medio. 

Acesso em: 28/jan/2020. [adaptado] 

 
7- Analise as alternativas abaixo e identifique a correta em relação à oração cujo sujeito é classificado como com-

posto: 
(A) Os textos de cada área estão com as linhas numeradas... 
(B) Podem participar professores, gestores e estudantes... 
(C) A Plataforma de Consulta Pública do Currículo do Território Catarinense – Etapa Ensino Médio está aberta 

para participação. 
(D) O texto está dividido nas quatro áreas do conhecimento... 
(E) A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco a definição do currículo se-

guindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
 
8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase da notícia. Isso posto, assinale a alternativa em que 

deve haver crase: 
(A) ...para facilitar a elaboração dos comentários no formulário... 
(B) ...do currículo seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
(C) ...e voltar a plataforma para fazer suas contribuições. 
(D) A consulta pública, que recebe sugestões até 26 de fevereiro, tem como foco... 
(E) Para dar a sua contribuição... 

 
9- Em “Podem participar professores, gestores e estudantes, de todas as escolas públicas e privadas, assim como 

educadores das regionais da educação, universidades públicas e privadas, além de pais e demais interessados 
da sociedade em geral.”, as expressões em destaque no trecho indicam uma relação semântica de: 
(A) Conclusão 
(B) Conformidade 
(C) Consequência 
(D) Explicação 
(E) Adição 
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10- As palavras “aberta” e “didaticamente” desempenham no texto, correta e respectivamente, às classes gramati-
cais: 
(A) Adjetivo – advérbio 
(B) Advérbio – adjetivo 
(C) Verbo – pronome 
(D) Verbo – conjunção 
(E) Adjetivo – substantivo 

 

QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO  E  MATEMÁTICA 

 
11- Ao realizar a compra de um imóvel, Ana precisou pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que, 

no município em que o imóvel foi registrado, tem uma cobrança de 2% sobre o valor financiado para pagamento 
do imóvel e 3% sobre o valor pago com recursos próprios do comprador. Ana adquiriu o imóvel por R$ 
180.000,00, sendo que 20% do valor foi pago com recursos próprios e o restante através de financiamento. 
Pode-se afirmar que o valor de imposto pago por Ana, correspondente ao imposto ITBI desse imóvel foi, em 
reais, de: 
(A) 5.040,00. 
(B) 3.850,00. 
(C) 2.520,00. 
(D) 3.960,00. 
(E) 9.000,00. 

 
12- Para produzir 125 unidades de determinada peça, uma máquina leva 5 horas. Ao iniciar uma nova produção, foi 

adicionada uma segunda máquina, de igual desempenho da primeira, em funcionamento simultâneo, para per-
mitir que juntas façam uma nova produção, de 900 peças. Pode-se afirmar que o tempo necessário para essa 
nova produção será, em horas, de: 
(A) 18. 
(B) 36. 
(C) 9. 
(D) 27. 
(E) 12. 

 
13- Em um cinema, dos 32 ingressos que foram vendidos, um quarto foi vendido na modalidade meia entrada (50% 

do valor do ingresso) e o restante no valor inteiro do ingresso. Sabendo que o valor do ingresso (inteiro) era de 
R$ 24,00, pode-se afirmar que o valor total arrecadado com a venda desses 32 ingressos foi, em reais, de: 
(A) 672,00. 
(B) 820,00. 
(C) 576,00. 
(D) 768,00. 
(E) 625,00. 

 
14- O gráfico a seguir apresenta a quantidade de atendimentos em um setor de saúde, nos meses de janeiro a abril 

de 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando o gráfico, podemos afirmar que a média mensal de atendimento nesses quatro meses foi de um total 
de pacientes igual a: 
(A) 408. 
(B) 403. 
(C) 400. 
(D) 402. 
(E) 405. 
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15- Analise os argumentos a seguir e identifique os corretos: 
 

I- Supondo que Ana é professora ou é médica, pode-se afirmar que Ana com certeza é médica. 
II- Supondo que todo médico é dedicado, se João é médico, então ele é dedicado. 
III- Supondo que algum professor é esportista, se Bruna é professora com certeza é esportista. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
16- “O volume de mentiras sobre o coronavírus foi tão brutal que até as grandes plataformas de tecnologia, notori-

amente avessas a assumir o papel de ‘moderadores’, passaram a derrubar posts comprovadamente mentirosos” 
(MELLO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Numa pandemia, como a do coronavírus, as fake news têm poder letal. 
II- A curadoria da informação ganhou relevância, durante a pandemia do coronavírus. 
III- A infodemia, como visto durante a pandemia do coronavírus, representa um risco à saúde pública. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
17- “Com 79 votos favoráveis no primeiro e no segundo turno de votações, o Senado Federal aprovou nesta terça-

feira (25/8) a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o FUNDEB e aumenta seu alcance” 
(AGÊNCIA SENADO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, 
escreva V, para verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) O Fundeb é um fundo exclusivamente federal. 
( ) O Fundeb está em vigor desde os anos 90. 
( ) A emenda eleva a participação da União no Fundo, de forma gradual. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – F. 
(B) F – F – V. 
(C) V – F – V. 
(D) F – V – V. 
(E) V – F – F. 

 
18- “O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de 

referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a crescer 0,77% em relação a 
2019” (AGÊNCIA IBGE, 2020). Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) Santa Catarina foi o estado com maior crescimento populacional. 
(B) As taxas de crescimento das maiores regiões metropolitanas são ligeiramente superiores à média do País. 
(C) Na região Sul, aproximadamente, 45% dos municípios tiveram redução de população. 
(D) O grupo de municípios com até 20 mil habitantes, como é o caso de Massaranduba, é aquele que, propor-

cionalmente, apresentou menor número de municípios com redução populacional. 
(E) O conjunto das 27 capitais supera os 50 milhões de habitantes, representando, em 2020, aproximadamente, 

12% da população total do País. 
 
19- A Lei Orgânica do Município, em seu Art. 1º, diz que o município de Massaranduba, em união indissolúvel à 

República Federativa do Brasil e ao Estado de Santa Catarina, assume a esfera local de Governo, dentro do 
Estado Democrático de Direito e fundamenta sua existência, entre outros, em: 
(A) Soberania. 
(B) Defesa da paz. 
(C) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 
(D) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
(E) Plenitude de defesa. 
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20- “Antes restrito a grupos articulados em torno de interesses específicos e aos amantes de teorias da conspiração, 
o negacionismo científico tem ganhado corações e mentes nos últimos anos por intermédio das redes sociais. 
Com a chegada da COVID-19, o fenômeno se intensificou e o que era a contracorrente tornou-se (sic), em 
alguns casos, discurso oficial e política de Estado” (TOLEDO, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as 
afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) A produção e a disseminação do conhecimento científico é um processo neutro. 
(B) A desinformação é uma consequência das redes sociais. 
(C) A natureza do conteúdo mudou, e as mídias digitais aceleraram o impacto das informações, além de pos-

suírem alto grau de confiabilidade, perante a população. 
(D) A governança da desinformação é algo impraticável. 
(E) A produção de ignorância parece aumentar sempre que há um desgaste histórico na parceria entre gover-

nantes e cientistas. 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
21- Em relação à ética, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para verdadeiras, e F, para 

falsas: 
 

( ) A ética no serviço público é pré-requisito fundamental para a confiança pública. 
( ) A ética constitui-se marco fundamental para a boa governança. 
( ) A ética está diretamente relacionada aos princípios fundamentais da administração pública. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) V – V – V. 
(D) F – F – V. 
(E) V – F – F. 

 
22- Em relação à ética, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- A ética é um produto histórico-cultural. 
II- A ética é a consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo 

das ações virtuosas. 
III- A ética turba a consciência humana. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
23- A Lei Federal nº 8.080/1990 “Dispõe sobre as condições para a promoção à saúde, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”. Acerca da Lei Federal nº 8.080/1990, 
analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) Constituem o Sistema Único de Saúde (SUS) as ações de vigilância (nutricional e epidemiológica); ações 

voltadas para a saúde do trabalhador, além da ordenação da formação de recursos humanos. Não são 
ações do SUS: participação na formulação e execução de políticas de saneamento básico e a assistência 
farmacêutica. 

(B) A saúde é um direito humano fundamental e é dever do Estado garantir as condições necessárias para sua 
efetivação com ações e serviços de promoção, prevenção e reabilitação. Compreende ações de assistência 
farmacêutica; a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; ordenação 
da formação de recursos humanos e saúde do trabalhador. 

(C) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a execução de ações de saúde do trabalhador na 
forma de orientações em grupos de promoção e, principalmente, prevenção de saúde. Ações de acompa-
nhamento; de reabilitação; fiscalização das condições de trabalho e atualização da lista de doenças origi-
nadas do processo de trabalho são de competência, unicamente, do empregador. 

(D) A universalidade de acesso aos serviços de saúde é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
direcionada apenas aos grupos mais vulneráveis, idosos, crianças e trabalhadores, com ações de vigilância 
epidemiológica e nutricional. 

(E) O Sistema Único de Saúde (SUS) não deve participar da formulação e da implementação de políticas rela-
tivas às condições e aos ambientes de trabalho. 
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24- Com relação à Atenção Básica (AB), analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para 
verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) A AB, para que possa ser resolutiva, utiliza tecnologias de média complexidade e alta densidade para 

resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. 

( ) A AB é a porta de entrada preferencial no sistema de saúde, sendo responsável pelo ordenamento da 

rede de atenção à saúde e pelo cuidado à população de sua área de abrangência. 

( ) A AB orienta-se pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume funções e características 

específicas. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

(A) V – F – F. 
(B) V – V – F. 
(C) F – V – V. 
(D) F – V – F. 
(E) F – F – V. 

 
25- A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Ao encontro dessa 
temática, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

II- As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

III- As duas formas de participação estabelecidas legalmente são: Conferências e Conselhos de Saúde. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
26- A Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, em relação ao Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), diz: 
 

“Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia a dia nas 

UBS e trabalhando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a 

______________ do cuidado e a prestação de serviços diretos à população”. 
 

Isso posto, analise as alternativas abaixo e identifique a que completa corretamente a lacuna: 

(A) integralidade 
(B) universalidade 
(C) adstrição 
(D) longitudinalidade 
(E) equidade 

 
27- O fisioterapeuta é profissional competente para buscar todas as informações que julgar necessárias no acom-

panhamento do tratamento do paciente, sob sua responsabilidade, e nota-se a necessidade do conhecimento 
e habilidades na interpretação de exames complementares, para a indicação de tratamento e avaliação de seus 
pacientes. Sobre a interpretação de exames de imagem, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) O estudo do tórax na tomografia computadorizada é um método altamente eficaz no estudo dos grandes 

vasos, tromboembolismo pulmonar, processos infecciosos e tumores em geral. 
(B) A identificação deve estar sempre posicionada na radiografia em correspondência com o lado esquerdo do 

paciente. 
(C) Na incidência anteroposterior (AP), o Raio Central (RC) entra na região posterior e sai na região anterior, 

gerando uma imagem posterior mais próxima do filme. 
(D) Nas radiografias de tórax realizadas nas unidades de terapia intensiva, notam-se alterações devido aos 

equipamentos e posição do paciente como, por exemplo, falsa diminuição da área cardíaca. 
(E) As imagens ponderadas em T1 mostram de forma ideal líquidos e patologias como, por exemplo, tumores, 

inflação e trauma. Já imagens ponderadas em T2 mostram de forma ideal a anatomia de partes moles e 
gordura. 
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28- O fisioterapeuta é um profissional que está em contato intenso com o paciente. O cuidado adequado em relação 
ao contato físico, contato de equipamentos e materiais deve ser respeitado. Sobre a biossegurança nos atendi-
mentos fisioterapêuticos, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) As luvas devem ser usadas em procedimentos que envolvam sangue, fluidos corporais, secreções, excre-

ções, mucosas, pele não íntegra e durante a manipulação de materiais contaminados. 
(B) As luvas devem ser usadas em procedimentos que envolvam sangue, fluidos corporais, secreções, excre-

ções, mucosas, pele íntegra e durante a manipulação de materiais contaminados. 
(C) As luvas devem ser lavadas com sabão antisséptico, após cada atendimento, evitando assim a dispersão 

de micro-organismos ou material biológico. 
(D) A máscara cirúrgica é indicada ao entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, 

sarampo ou varicela ou doenças transmitidas por via aérea. 
(E) A máscara cirúrgica é de uso individual, intransferível e reutilizável tendo vida útil variável, conforme a con-

centração do contaminante. 
 
29- O indivíduo portador da Síndrome de Guillain-Barré (SGB) apresenta uma desmielinização dos nervos periféri-

cos. Sobre a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- É uma rara doença neurológica, de origem autoimune, cuja progressão se dá por uma sensação de pares-
tesias nas extremidades distais dos membros inferiores e superiores, com dor neuropática se estabelecendo 
em metade dos casos. 

II- Os sintomas da SGB começam a surgir entre oito e dezesseis semanas, após infecção bacteriana. 
III- Em cerca de 85% dos casos, a fraqueza progressiva leva a uma paralisia da musculatura respiratória, tor-

nando o paciente incapaz de respirar sem a ajuda de ventilação mecânica. 
IV- Uma característica necessária para o diagnóstico da SGB é a presença de uma alta concentração de pro-

teína liquórica na primeira semana do surgimento dos sintomas. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
30- O AVC é uma condição que pode resultar em prejuízo neurológico e levar à incapacidade e à morte. Suas 

manifestações frequentemente envolvem fraqueza muscular, espasticidade e padrões motores atípicos. Sobre 
a atuação do fisioterapeuta, no paciente acometido por um AVC, analise as afirmativas abaixo e identifique a 
correta: 
(A) O paciente que sofreu um AVC posiciona-se deitado em decúbito dorsal com rotação de quadril para o lado 

sadio. 
(B) É importante que o fisioterapeuta posicione a coluna cervical do paciente, já que esse se encontra em incli-

nação de pescoço para o lado sadio, voltando o olhar para o lado afetado. 
(C) Os acidentes vasculares cerebrais do tronco encefálico, ocasionados por patologia nas artérias vertebrais 

e basilar, são os mais comuns. 
(D) Em 90% dos casos, os pacientes apresentam alteração no tônus muscular com hipertonia, logo após o 

acidente vascular cerebral. 
(E) A importância de serem ofertados estímulos adequados e realização de atividades funcionais faz o processo 

de reabilitação essencial para aperfeiçoar o potencial plástico do Sistema Nervoso (SN), ofertando um me-
lhor prognóstico para o desenvolvimento físico e cognitivo. 

 
31- O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo multidimensional e integral, que se inicia com 

a concepção e que engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, 
sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações socioafetivas. Sobre o desenvolvimento neuro-
psicomotor, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) O programa de estimulação do desenvolvimento da criança deve ter seu início no período que engloba 

desde a concepção até os 6 anos de idade, período esse em que o cérebro se desenvolve mais rapida-
mente. 

(B) Aos 4 meses de idade, o bebê é capaz de se estender totalmente tirando as pernas e os braços do plano 
de exame e apoiar-se apenas no abdômen. 

(C) Durante a avaliação da motricidade espontânea, é importante que o bebê esteja tranquilo com a movimen-
tação ativa diminuída, sendo o período logo após as mamadas o melhor momento para essa avaliação. 

(D) A avaliação da motricidade provocada é realizada quando se sustenta, com uma das mãos, a nuca da 
criança semissentada, deixando o corpo livre à movimentação. 

(E) Crianças com hipertonia, que sentam em até 48 meses, demonstram bom prognóstico motor para aquisição 
da marcha. 
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32- Termo que se refere às técnicas terapêuticas que ajudam a pessoa a recuperar o movimento normal de deter-
minadas partes do seu corpo. Tem como objetivo prevenir, eliminar ou diminuir os distúrbios do movimento e 
função. O enunciado acima se refere à: 
(A) Eletroterapia. 
(B) Massoterapia. 
(C) Argiloterapia. 
(D) Cinesioterapia. 
(E) Crioterapia. 

 
33- As alterações posturais estão relacionadas aos distúrbios anatomofuncionais, que podem se manifestar na fase 

da infância e adolescência. Sobre essas alterações e orientações posturais, analise as afirmativas abaixo e 
identifique as corretas: 
 

I- A postura sentada reduz a curvatura da região lombar, aumentando a pressão dos discos intervertebrais, 
podendo gerar algum desconforto como dor, sensação de peso, formigamentos em partes do corpo. 

II- A escoliose estrutural geralmente acomete adolescentes do sexo masculino e se caracteriza pela curvatura 
lateral e reversível, podendo ocorrer devido à má postura tanto sentado, quanto em pé. 

III- A fisioterapia preventiva atua na redução das alterações, através de orientações e exercícios. 
IV- As atividades do dia a dia, como trocar de roupas, assistir à televisão, sentar para comer e se exercitar não 

são consideradas quando se fala em melhora da postura. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
34- A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é definida como a queixa de perda involuntária de urina no esforço 

físico, espirro ou tosse. Sobre a IUE e a atuação do fisioterapeuta, analise os itens abaixo: 
 

I- O nervo pudendo é responsável pela inervação dos músculos do assoalho pélvico e do esfíncter uretral 
externo. Sua lesão pode gerar fraqueza do assoalho pélvico, resultando em prolapso de órgão pélvico. 

II- O treinamento dos músculos do assoalho pélvico leva à hipertrofia das fibras dos músculos e maior recru-
tamento de neurônios motores ativos, promovendo elevação permanente da musculatura do assoalho pél-
vico e melhor suporte para as vísceras dentro da pelve. 

III- A função de suporte dos órgãos pélvicos está garantida, enquanto houver adequada função dos músculos 
do assoalho pélvico. 

IV- As posturas durante o treinamento dos músculos do assoalho pélvico variam e incluem o sentado, ajoelhado 
e em pé. 

 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e IV, apenas. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II e III, apenas. 

 
35- O ultrassom é uma modalidade de energia sonora longitudinal, de penetração profunda, que, ao ser transmitida 

aos tecidos biológicos, é capaz de produzir alterações celulares por efeitos mecânicos. Isso posto, analise as 
afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) A resistência à passagem do ultrassom é chamada de impedância acústica e a sua unidade de medida 
é o rayl. 

( ) À medida que o ultrassom passa pelo tecido, parte da energia é refletida pelas estruturas no caminho, e 
esse fenômeno se chama atenuação. 

( ) O meio irradiado oscila ritmicamente com a frequência do gerador ultrassônico, por efeito piezoelétrico, 
ao comprimir e expandir a matéria. 

( ) O aumento da intensidade pode elevar, excessivamente, a temperatura do tecido e levar à desvitalização 
da região irradiada. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – F – F. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – V – V – F. 

  



Concurso Público - Edital 001/2020                                                                                                                                             Página 10 de 13 

36- Sobre a fisiologia da contração muscular, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) A contração concêntrica possui baixo consumo calórico, médio tempo de duração e a energia gasta durante 

essa contração é dissipada na forma de calor. 
(B) A atividade muscular excêntrica pode ser chamada de resposta muscular, devido ao estiramento muscular 

durante a produção da tensão. 
(C) O músculo esquelético contrai-se cerca de 80% do seu comprimento, podendo assim se encurtar mais que 

o músculo liso. 
(D) A estimulação contínua faz com que o músculo entre em processo de fadiga muscular e, após a fadiga 

muscular instalada, entra-se em tetania, perdendo a capacidade de realizar novas contrações musculares 
por certo tempo, devido à deficiência de ATP. 

(E) Uma forma de aumentar a força muscular é aumentando o número de unidades motoras ativas, e esse 
processo se chama somação mecânica. 

 
37- Tanto o calor como o frio podem ser formas efetivas no tratamento de certas condições, como lesões muscu-

loesqueléticas, dor e espasticidade. Isso posto, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, 
para verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) O frio pode retardar o processo básico de regeneração. 
( ) O calor pode diminuir o espasmo muscular associado a lesões musculoesqueléticas e irritação de raiz 

nervosa, por um curto período de tempo sendo mais indicado a utilização de frio, nessas circunstâncias. 
( ) Para alcançar níveis terapêuticos de aquecimento, a temperatura obtida nos tecidos deve estar entre 30º 

e 35°C. 
( ) Métodos de resfriamento por contato produzem mudanças nos tecidos mais profundos do corpo. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – V – F – F. 

 
38- Sobre a tendinite calcária do ombro, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- É uma patologia caracterizada pela deposição de sais de cálcio nos tendões do manguito rotador, principal-
mente no tendão do supraespinhoso. 

II- Apresenta-se mais comumente em pacientes do sexo masculino entre 45 e 70 anos de idade, no lado não 
dominante, sendo apenas encontrados indivíduos sintomáticos que apresentam dor localizada e perda da 
amplitude de movimento. 

III- A utilização de ultrassom no tratamento da tendinite calcária age facilitando a reabsorção de cálcio. 
IV- A utilização de ultrassom pulsado com frequência de 0,89 MHz e 2,0 W/cm2, com área de cabeçote de 5 

cm2, durante 15 minutos, pode ser efetivo na melhora da dor e redução dos depósitos de cálcio. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
39- Pode-se definir o termo amputação como sendo a retirada, geralmente cirúrgica, de todo ou parte de um mem-

bro. Sobre a reabilitação do paciente amputado, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) Na fase pré-operatória de uma amputação de membro inferior, o programa de exercícios deve contemplar 

apenas o membro amputado. O membro contralateral deve ser estimulado apenas na fase pós-operatória, 
já que será o suporte do paciente no treino com a prótese. 

(B) Pacientes com nível de amputação inferior ao transtibial devem posicionar-se na cadeira de rodas com 
flexão de joelho, a fim de preparar o coto à protetização. 

(C) Em pacientes que apresentam cicatriz aderente, ou com retrações, o recurso terapêutico que apresenta 
melhor resultado é a crioterapia. 

(D) Um programa de exercícios com a finalidade de corrigir ou prevenir deformidades, bem como para aumentar 
força, mobilidade e equilíbrio, deve ser estabelecido na fase pré-operatória. 

(E) O enfaixamento compressivo é um dos métodos mais importantes no combate ao edema, além de prevenir 
estase venosa, modela o coto e protege a pele. Deve ser realizado com faixa elástica ou faixa crepe e deve 
ser utilizado durante 12 horas, no dia anterior da protetização. 
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40- A Insuficiência Respiratória (IR) pode ser definida como a condição clínica na qual o sistema respiratório não 
consegue manter os valores da pressão arterial de oxigênio (PaO2) e/ou da pressão arterial de gás carbônico 
(PaCO2) dentro dos limites da normalidade, para determinada demanda metabólica. Sobre a IR, analise as 
afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) A administração de oxigênio somente está indicada nos casos de insuficiência respiratória aguda, quando 

a PaO2 for superior a 60 mmHg ou quando a SaO2 for inferior a 50%. 
(B) As alterações na ventilação pulmonar, que podem levar ao quadro de insuficiência respiratória, podem se 

instalar devido às alterações regionais ou difusas da elasticidade pulmonar, como ocorre na asma e na 
DPOC. 

(C) Em indivíduos normais, a relação V/Q não é uniforme em todo o pulmão, sendo maior nas bases. 
(D) Nos casos de insuficiência respiratória tipo I, ocorre a elevação dos níveis de gás carbônico por falência 

ventilatória, sendo comum a hipoxemia em pacientes respirando ar ambiente. 
(E) Na insuficiência respiratória aguda, como há a rápida deterioração da função respiratória, é comum haver 

alterações gasométricas do equilíbrio ácido-base como a acidose respiratória. 
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal 
de Massaranduba – Concurso Público – Edital nº 001/2020. 
 

 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 


