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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

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

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

A         articulação                  fibrosa         do         tipo         sindesmose,         formada
pelo         processo         coracóide         da         escápula         e         pela
superfície         inferior         da         clavícula         é         chamada         de:

(A) Articulação         Coracoclavicular.
(B) Articulação         Esternoclavicular.
(C) Articulação         Escapulotorácica.
(D) Articulação         Subdeltóidea.

Questão 02

A         lesão         muscular         denominada         distensão         muscular
geralmente         ocorre         devido         à         sobrecarga         muscular
causada         pela         produção         de         força         intrínseca         excessiva,
com         o         alongamento         extrínseco         excessivo.         Este         tipo
de         lesão         muscular         pode         ser         classificado         de         acordo
com         o         grau         de         comprometimento         das         fibras
musculares         na         lesão.

Quando         a         distensão         muscular         é         classificada         em         Grau
2         entende-se         que:

(A) Há         o         rompimento         de         maior         número         de         fibras
musculares,         dor         em         fisgada,         aparecimento         de
edema         e         processo         inflamatório         moderado.

(B) Ocorre         o         rompimento         de         poucas         fibras
musculares,         apresenta         como         sintoma         dor         leve         e
localizada,         com         pouco         edema         e         hemorragia.

(C) Tem-se         a         ruptura         completa         do         músculo,         apresenta
dor         intensa,         com         formação         de         edema         e         inflamação
intensa,         os         sinais         são         visíveis         e         palpáveis,         o
tratamento,         neste         caso,         é         cirúrgico.

(D) Ocorre         o         rompimento         moderado         de         fibras
musculares         com         dor         em         queimação         e         processo
inflamatório.

Questão 03

Sobre         a         osteoartrose         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         articulação         mais         acometida         é         a         do         joelho         devido
à         sobrecarga         do         peso         corporal         e         sua         incidência
aumenta         com         o         avançar         da         idade.

(B) Os         principais         sinais         e         sintomas         da         osteoartrose
são         dor         localizada         e         rigidez         articular         sem
crepitação.

(C) A         osteoartrose         é         uma         doença         crônica         que
acomete         a         cartilagem         das         articulações         e         leva         à
capacidade         funcional.

(D) É         classificada         em         primária         e         secundária,         sendo         a
secundária         aquela         que         surge         com         o         aumento         da
idade         e         não         tem         uma         causa         definida,         por         isso,
também         conhecida         como         idiopática.

Questão 04

Sobre         o         conceito         Mulligan         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) O         sucesso         da         técnica         é         baseado         na         teoria         de         que
os         déficits         ósseos         posicionais         contribuem         de         forma
importante         para         as         restrições         articulares
dolorosas,         o         que         é         similar         à         teoria         do         sucesso         das
manipulações         musculares.

(B) As         mobilizações         de         Mulligan         combinam         força         de
deslizamento         manual         sustentada         com         movimento
fisiológico         simultâneo         da         articulação.

(C) As         técnicas         de         Mulligan         foram         originalmente
criadas         para         o         joelho,         mas         desde         então         foram
expandidas         para         incluir         praticamente         todas         as
articulações         do         corpo         humano.

(D) As         mobilizações         podem         ser         executadas
ativamente         pelo         paciente         ou         de         forma         passiva         pelo
fisioterapeuta,         com         a         intenção         de         realinhar
problemas         posicionais         tendíneos.

Questão 05

A         Portaria         SAS/MS         nº         661,         de         2         de         dezembro         de
2010,         garante:

(A) Atendimento         domiciliar         com         honorários.
(B) Que         o         fisioterapeuta         pode         prescrever         órteses         e

próteses         para         seus         pacientes         sem         necessitar         da
supervisão         médica.         Para         a         fabricação         de         próteses,
porém,         são         necessários         cursos         específicos         de
formação.

(C) Solicitação         de         exames         laboratoriais         pelo
fisioterapeuta.

(D) A         participação         de         fisioterapeutas         em         serviços
ambulatoriais.

Questão 06

O         fisioterapeuta         que         atua         na         atenção         terciária         atende
pacientes         internados         em         unidades         de         terapia
intensiva         (UTI).         Esses         pacientes,         normalmente         devido
à         gravidade         dos         casos,         permanecem         muito         tempo
restritos         ao         leito         durante         a         internação.         Além         de         aplicar
as         diversas         técnicas         fisioterapêuticas         é         muito
importante         conseguir         retirar         esses         pacientes         do         leito
o         quanto         antes.         Para         isso,         é         necessário         realizar         uma
avaliação         da         estabilidade         clínica,         para         então         iniciar         o
processo         de         mobilização         e         progredir         até         a         retirada         do
leito         e         a         deambulação.         Os         sinais         que         podem         mostrar
se         o         paciente         tem         estabilidade         clínica         são         os
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seguintes:

(A) Reserva         cardiovascular,         ou         seja,         frequência
cardíaca         ao         repouso         menor         que         50%         do         máximo
predito         para         a         idade,         pressão         arterial         com
variabilidade         recente         de         não         mais         que         20%         e
ausência         de         evidência         de         IAM         no
eletrocardiograma,         reserva         respiratória,         ou         seja,
índice         de         oxigenação         (PaO2/FIO2)         >         200,         SpO2>
90%         e         sem         queda         >         2%.

(B) Reserva         cardiovascular,         ou         seja,         frequência
cardíaca         ao         repouso         menor         que         50%         do         máximo
predito         para         a         idade;         pressão         arterial         com
variabilidade         recente         de         não         mais         que         20%         e
ausência         de         evidência         de         IAM         no
eletrocardiograma,         reserva         respiratória,         ou         seja,
índice         de         oxigenação         (PaO2         /FIO2)         >         300,         SpO2>
90%         e         sem         queda         >         2%.

(C) Reserva         cardiovascular,         ou         seja,         frequência
cardíaca         ao         repouso         menor         que         50%         do         máximo
predito         para         a         idade;         pressão         arterial         com
variabilidade         recente         de         não         mais         que         20%         e
ausência         de         evidência         de         IAM         no
eletrocardiograma,         reserva         respiratória,         ou         seja,
índice         de         oxigenação         (PaO2/FIO2)         >         300,         SpO2>
90%         e         sem         queda         >         4%.

(D) Reserva         cardiovascular,         ou         seja,         frequência
cardíaca         ao         repouso         menor         que         60%         do         máximo
predito         para         a         idade;         pressão         arterial         com
variabilidade         recente         de         não         mais         que         20%         e
ausência         de         evidência         de         IAM         no
eletrocardiograma,         reserva         respiratória,         ou         seja,
índice         de         oxigenação         (PaO2         /FIO2)         >         200,         SpO2>
90%         e         sem         queda         >         4%.

Questão 07

Dentre         os         ossos         abaixo,         qual         é         classificado         como
pneumático?

(A) Esfenóide.
(B) Escápula.
(C) Patela.
(D) Mandíbula.

Questão 08

O         grupo         muscular         isquiotibiais         está         localizado         na
parte         posterior         do         seguimento         coxa         e         é         composto
pelos         músculos:

(A) Grácil,         semitendinoso         e         semimembranoso.
(B) Bíceps         femural,         glúteo         máximo         e         semitendinoso.

(C) Bíceps          femural,          semitendinoso          e
semimembranoso.

(D) Grácil,         semimembranoso         e         bíceps         femural.

Questão 09

Existem         diversas         técnicas         e         recursos         da         fisioterapia
cardiorrespiratória         que         proporcionam         bem-estar         e
qualidade         de         vida         para         os         pacientes.         Sobre         essas
técnicas         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) As         técnicas         de         higiene         brônquica         promovem         o
aumento         da         eliminação         da         secreção         das         vias
aéreas         pelo         diminuição         do         fluxo         expiratório         ou         pelo
uso         da         gravidade,         para         auxiliar         a         drenagem
promovida         pelos         movimentos         ciliares.

(B) A         espirometria         de         incentivo         pode         ser         realizada         por
aparelhos         guiados         a         volume         ou         a         fluxo.         Esses
dispositivos         são         compostos         por         uma         peça         bucal,
que         é         acoplado         à         boca         do         paciente         durante         a
realização         do         exercício,         um         tubo         de         respiração,
que         vai         conectar         o         bucal         ao         aparelho         propriamente
dito,         uma         peça         que         pode,         por         exemplo,         ser         feita         de
plástico,         e         um         indicador,         que         vai         mostrar         o         volume
ou         o         fluxo         inspirado         pelo         paciente.         O         indicador         de
volume         ou         de         fluxo,         nesse         caso,         vai         ser         utilizado
como         incentivo         para         o         paciente.         O         fisioterapeuta
vai         orientar         e         supervisionar         o         uso         para         que,         com         a
evolução         da         terapia,         o         paciente         consiga         aumentar
a         quantidade         de         ar         expirado.

(C) As         técnicas         de         reexpansão         pulmonar         são
utilizadas,         principalmente,         no         tratamento         de
atelectasias.         Em         pacientes         internados         na         atenção
terciária,         o         imobilismo         e         a         adoção         da         postura
deitada         por         longos         períodos         de         tempo         são         fatores
que         aumentam         o         risco         do         desenvolvimento         de
atelectasias.

(D) As         técnicas         de         pressão         positiva         vão         aumentar         o
volume         expiratório         por         meio         do         aumento         da         Palv.
Nesse         caso,         o         aumento         da         Palv         vai         acontecer         com
o         auxílio         de         aparelhos         mecânicos,         que         vão         agir
"empurrando"         o         ar         para         dentro         das         vias         aéreas.

Questão 10

A         Resolução         nº         424,         de         08         de         Julho         de         2013
estabelece         o         Código         de         Ética         e         Deontologia         da
Fisioterapia.         O         Artigo         10         proíbe         ao         fisioterapeuta:

(A) Deixar         de         atender         a         convocação         do         Conselho
Regional         de         Fisioterapia         e         de         Terapia         Ocupacional
dos         estados         ou         do         Conselho         Federal         de
Fisioterapia         e         de         Terapia         Ocupacional.
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(B) Comunicar         ao         Conselho         Regional         de         Fisioterapia         e
de         Terapia         Ocupacional,         recusa,         demissão         ou
exoneração         de         cargo,         função         ou         emprego,         que         foi
motivada         pela         necessidade         de         preservar         os
legítimos         interesses         de         sua         profissão.

(C) Negar         a         assistência         ao         ser         humano         ou         à
coletividade         em         caso         de         necessidade         do         paciente.

(D) Recomendar,         prescrever         e         executar         tratamento         ou
nele         colaborar,         quando         praticado         sem         o
consentimento         formal         do         cliente/paciente/usuário
ou         de         seu         representante         legal         ou         responsável,
quando         se         tratar         de         menor         ou         incapaz.

Questão 11

Marque         a         alternativa         CORRETA         sobre         a         articulação
glenoumeral:

(A) Os         ligamentos         capsulares         glenoumerais         são         um
conjunto         de         fibras         de         constituição         colagenosa,
dispostas         de         forma         entrelaçada         e         cuja         divisão
forma         dois         ligamentos:         glenoumeral         superior         e
inferior.

(B) A         articulação         Glenoumeral         (GU)         é         uma         das         mais
importantes         articulações         do         complexo         do         ombro         e
é         menos         móvel         do         corpo         humano,         sendo         muito
funcional         em         relação         às         nossas         atividades         diárias.

(C) Ela         está         na         junção         da         cabeça         ampla         e         complexa
do         úmero         com         a         concavidade         rasa         da         cavidade
glenoide         da         escápula.         Na         anatomia         referente         ao
plano         escapular,         a         parte         acima         da         articulação
glenoide         se         une         anterior-lateralmente         e         em         relação
ao         úmero         está         localizada         medial         e         superior,         além
de         posterior,         devido         à         sua         anteroversão         natural.

(D) A         estabilização         da         GU         não         se         faz         somente         pelos
ligamentos,         mas         através         das         forças         ativas
produzidas         pelos         músculos         do         manguito         rotador.

Questão 12

O         tecido         cartilaginoso         caracteriza-se         por         ser         uma
forma         especializada         de         tecido         conjuntivo         de
consistência         rígida.         Possui         como         função         dar         suporte
a         tecidos         moles,         revestir         superfícies         articulares         onde
absorve         choques,         facilitar         os         deslizamentos,         além         de
ser         essencial         para         a         formação         e         crescimento         dos
ossos         longos.

Esse         tecido         é         composto         exclusivamente         de         células
chamadas:

(A) Conclastos.

(B) Osteoblastos.
(C) Osteoclastos.
(D) Condrócitos.

Questão 13

Na         terapia         aquática         é         muito         importante         que         o
fisioterapeuta         conheça         os         efeitos         gerados         no         paciente
pela         temperatura         da         água.         Marque         a         alternativa         que
NÃO         corresponde         ao         efeito         proporcionado         pela
imersão         na         água         gelada:

(A) Estimulo         dos         hormônios         antidepressivos.
(B) Diminuição         do         metabolismo.
(C) Redução         da         perda         de         cabelo.
(D) Aumento         do         estado         de         alerta.

Questão 14

As         fraturas         podem         ocorrer         tanto         por         traumas         quanto
por         diminuição         da         resistência         do         osso.         É         definida         pela
perda         ou         ruptura         completa         ou         incompleta         da
continuidade         do         osso,         sendo         classificadas         de         acordo
com         o         tipo         da         ruptura         óssea.

A         fratura         que         ocorre         por         uma         ação         de         tração         do
músculo         exercida         sobre         o         ponto         de         sua         fixação         no
osso         é         chamada         de:

(A) Fratura         em         galho         verde.
(B) Fratura         completa.
(C) Fratura         cominutiva.
(D) Fratura         por         avulsão.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         VIDA         COM         MUITA         SABEDORIA

(1º§)         Quando         fazemos         tudo         para         que         nos         amem         e
não         conseguimos,         resta-nos         um         último         recurso:         não
fazer         mais         nada.         Por         isso,         digo,         quando         não
obtivermos         o         amor,         o         afeto         ou         a         ternura         que
havíamos         solicitado,         melhor         será         desistirmos         e
procurar         mais         adiante         os         sentimentos         que         nos
negaram.
(2º§)         Não         fazer         esforços         inúteis,         pois         o         amor         nasce,
ou         não,         espontaneamente,         mas         nunca         por         força         de
imposição.         Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,         outras         vezes,         nada         damos         e         o
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Amor         se         rende         aos         nossos         pés.
(3º§)         Os         sentimentos         são         sempre         uma         surpresa.
Nunca         foram         uma         caridade         mendigada,         uma
compaixão         ou         um         favor         concedido.
(4º§)         Quase         sempre         amamos         a         quem         nos         ama         mal,         e
desprezamos         quem         melhor         nos         quer.         É         importante
pensar         nisso.         Vale         a         pena         debochar         do         amor         de
alguém?
(5º§)         Assim,         repito,         quando         tivermos         feito         tudo         para
conseguir         um         amor,         e         falhado,         resta-nos         um         só
caminho...         o         de         mais         nada         fazer.         Assim,         pode-se
aliviar         o         coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão.

(Clarice Lispector) - (https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/) -

(Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.Em:         "É         importante         pensar         nisso,         pois         o         importante
refere-se         ao         amor".         -         temos         exemplo         de         homônimos
perfeitos.
II.O         verbo         da         oração         subordinativa         temporal:         "quando
não         obtivermos         o         amor",         está         conjugado         no         futuro         do
presente         do         modo         indicativo.
III.A         frase:         "Luciana         disse         a         Magda         que         precisava
cuidar         do         seu         amor".         -         remete         à         ideia         ambígua.
IV.Na         frase:         "José,         seja         persistente,         tente,         invente         e
faça         tudo         por         um         amor         permanente".         -         temos         um         vício
de         linguagem         conhecido         como         barbarismo.
V.Na         frase:         "É         válido         retificar         as         emoções         para
ratificar         o         amor         por         alguém".         -         temos         exemplo         de
parônimos.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) As         assertivas         I,         III         e         IV.
(B) As         assertivas         II,         III,         IV         e         V.
(C) As         assertivas         I,         III         e         V.
(D) As         assertivas         II,         IV         e         V.

Questão 16

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.No         (1º§),         temos         exemplos         de         sujeitos         elípticos
identificados         pela         desinência         verbal.
II.A         preposição         "para"         do         primeiro         período         do         (1º§)         é
dissílaba         oxítona         e         enuncia         direção.
III.Os         pronomes:         "tudo"         e         "nada"         são         indefinidos
invariáveis         e         se         opõem         pelo         sentido.

IV.O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta.
V.No         (1º§),         há         exemplos         de         próclise         e         exemplo         de
ênclise.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         V,         F,         V,         F.
(B) V,         F,         F,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         V,         V.
(D) V,         F,         V,         F,         V.

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.No         trecho:         "Às         vezes,         é         inútil         esforçar-se         demais,
nada         se         consegue,"         -         temos:         vírgula         separando
expressão         adverbial,         crase         que         faz         parte         da
expressão,         expressão         com         equivalência         semântica         a
"nada         é         conseguido".
II.No         trecho:         "o         Amor         se         rende         aos         nossos         pés"         -
temos         exemplo         de:         personificação         do         Amor,         verbo
pronominal,         objeto         direto         representado         por         pronome
pessoal         oblíquo,         objeto         indireto         construído         com
combinação         prepositiva         pronome         possessivo         e
substantivo.
III.O         verbo:         "repito"         no         (5º§):         reitera         a         defesa         do         ponto
de         vista         da         voz         do         texto.
IV.Os         verbos         do         período:         "Assim,         pode-se         aliviar         o
coração         ou         piorá-lo         com         a         dor         da         desilusão".         -
exemplificam,         respectivamente:         o         presente         do         modo
indicativo,         forma         nominal         do         infinitivo,         forma         nominal
do         infinitivo         seguido         de         consoante         de         ligação         e
pronome         oblíquo.
V.Todas         as         palavras         da         série:         "último,         havíamos,
inúteis,         caridade"         se         identificam         por         pertencerem         à
mesma         regra         de         tonicidade.
VI.Os         termos         numerados         no         trecho:         "os         sentimentos
que¹         nos²         negaram³",         exemplificam:         conjunção
subordinativa,         contração         prepositiva,         verbo         no
pretérito         imperfeito         do         indicativo.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) II,         III,         IV         e         VI.
(B) I,         II,         III         e         IV.
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(C) II,         III,         V         e         VI.
(D) I,         II,         IV         e         VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Descanso/SC,         para         exercer         mandato         eletivo         o
servidor         deve:

(A) Organizar-se         para         cumprir         as         duas         funções         sem
conflito         de         horário.

(B) Afastar-se         e         indicar         alguém         para         exercer         seu
cargo,         emprego         ou         função,         enquanto         estiver
afastado.

(C) Pedir         exoneração         de         seu         cargo,         emprego         ou
função.

(D) Afastar-se         de         seu         cargo,         emprego         ou         função.

Questão 19

Sendo         considerado         um         dos         estados         de         maior
variedade         econômica         do         país,         Santa         Catarina         tem
como         um         dos         fatores         específicos         desta         realidade:

(A) A         diversidade         de         climas,         paisagens         e         relevos.
(B) A         escolha         feita         pelos         habitantes         de         cada         região,

por         meio         de         plebiscito,         sobre         qual         atividade
desejavam         exercer.

(C) Uma         divisão         territorial         realizada         com         este         fim,
desde         os         tempos         de         sua         colonização.

(D) Os         incentivos         fiscais         de         cada         região         do         estado.

Questão 20

A         proposta         de         uma         reforma         política         em         tramitação         na
Câmara         Federal         ganhou         a         mídia         dividindo         opiniões
entre         legisladores         e         populares,         sendo         o         principal
ponto         de         debate         a         possível         implantação         de         um
sistema         apelidado         de         "distritão".                  No         que         consiste         o
"distritão"?

(A) É         um         sistema         de         votação         onde         os         futuros
deputados         são         escolhidos         pela         própria         Câmara
Federal.

(B) É         o         fim         do         voto         direto         para         o         Poder         Legislativo
Federal,         sendo         seus         membros         escolhidos         por
associações         e         conselhos         de         classes.

(C) É         um         sistema         eleitoral         que         deixa         de         distribuir         as
cadeiras         federais         proporcionalmente         entre         as
legendas,         elegendo         apenas         os         candidatos         com
maior         número         de         votos.

(D) É         a         divisão         igualitária         de         cadeiras         federais         entre         os
distritos.
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